
  خۆیی بوونمان تۆقیوین ربه سه ی داگیرکاران له  هاوشوه،ی کورد بۆچی ئمه
  

                    ندا  هؤه–روش  ساسان ده

  

  باشووری کوردستان له  ڕبوونی کورد له  دووقۆناغی جیاواز و تپه ی ڕابردوودا به ماوه  له
مانی  نه ی ٢٠٠٣ی ان نیسری کوردستان و رتاسه کی سه ڕنی خه ڕاپهی ١٩٩١هاری سای  به

  رمی باشووری کوردستان نیمچه ههئاکامدا   لهی ، که سته دام وداڕمانی داروده دیکتاتۆری سه
 و  وه دان کردنه ڕشی ئاوهکردنی شۆ  پیاده له کرد سته رجه به  وه خۆیه کی به خۆیه ربه سه

  تی عراق له سته ی ده بردنی نیوه ڕیوه به  شداربوون له به ی ژرخانی ئابووری و وه بوژاندنه
  کورد مانی عراق که رله ی په نجومه بژاردن ی ئه ی هه شداری کردنی دووپۆسه  بهنجامی ئه

رمی  ی هیچ خواستکی فه وه ب ئه ی عراق به وبنیات نانه  له کی وبای بینیوه ره ورکی سه ده
  یه ی هه وه نھا ئه  ته،تی ب وه هکراوی نود بوا  ب که هه ینیانا به داواکاری مژووی له و

نی   خاوه، وه سکه ند که گیرفانی چه  چته ویش ده ئه  وتین که نه دزراوی ی  شی پاره  به ریکه شه
 ناو  به  ناوکانمان بۆ عراق ، رکرده ی سه م دسۆزیه  ئهڕای ره ک نین سه یه وتن نامه هیچ ڕکه

م جیھانی دیموکراتی ومافی مرۆڤ  رده به ب له ره عهداگیرکارانی تورک وفارس و  ک له ریه هه
باشووری    لهی بوونتی کورد وه دژی درووست بوونی ده و کرد  هاواریان ده ئاشکرا  به دا

 وتی مژووی و ست دانی دووڕکه ده  دوای له  ش له یه هاواره م هاتوو کوردستان ،ئه



  مان به ندین کشه چه ئستا تا  ی که راقهو ع ست دانی بۆ ئه ده  له و کورد  بۆ وته که هه
ست دانی  ده  له و خواستی مژووی کورد  وب گوێ دانه وه ته واسراوی الیان ماوه هه
  هشتا ٢٠٠٣ دام له ڕووخانی ڕژمی سه  و١٩٩١هاری سای  به  تکی کوردی له وه ده

  وه والشه له کرێ و  پارچه  ناب عراق پارچه  ن که ده ل ئه  وه ی ئه داگیرکاران بالۆره
  له  کی کوردستان که داوای خه و ومافه ست بۆ کپ کردنی ئه کانی جیھانیش بوه زلھزه

  وه ره  و ده وه  ناوه  له ک پارچه  وکورد یهی خۆنووسین دا مافی چاره  نگیان به ده ڕیفراندۆمکدا
تی عراق  وه  ده ،تی کوردی وه ری دهب  له  وه  ئای کوردستانه ان بهک قامه ر شه  سه ڕژانه

ھاتکپ.  
 بۆ مان  وه  جیابوونه  له داگیرکارانی تۆقاندوه  ی که وته سکه ده و  ئه دایه وه  له  وره  تراژیدیای گه

دژی   ک داگیرکاران له ش وه ئمه و خۆماندا  له  مان کردوه سته رجه  به ک ترس  وهش ئمه
.این ست وه  ده خۆمانیخۆی ربه سه  
ک  بوانین یه کانی کورد ڕینه ی ڕابردووی مژووی خوناوی وڕاپه ده ک سه یه ر بت وله گه ئه
  وه خونینه وت وده که رچاومان ده تینرای داگیرکاران به ه لخه ی دروست کراوی هه واژه سته ده
مان  ابووری تۆکمه ژرخانکی ئ ین چونکه خۆ بوونمان ناده ربه  جاڕی سه بۆ یه ی کورد ئمه  که
  وهاوسۆزی وپاپشتی  نراوه داگیرکاران ته  ورمان به چوارده ریای و سنوری ده و نیه

  باس له  دی که هنایه دی خانیمان ئه حمه ونی ئه مژووبوو خه  زۆر لهگینا  ، ئه تیمان نیه وه نوده
ستی خۆمان  م که به ر هوب مه  ساڵ له٣٠٠کات پش  تی کوردی ده وه زراندنی ده وی دامه هه

ئۆتۆنۆمی ودیموکراسی   به   کهدروست کردووین یان ال ترسه و کانمان ئه کالسیکه  رکرده وسه
ر  گه تایی بۆمان ئه ره ند مافیکی سه کردنی چه پیاده  ڵ داگیرکاران ڕازی بین له گه ژیان  له  وه وپکه

  فا له وشیروان مسته نه کاک   که..... وێ  که رده مان بۆ ده وترسه  ئه م گفتوگۆیه  ئه بت وبوانینه
خوندکارکی کوردی    باس له١٥  ڕه الپه  نگ له خی ناوزه بۆ  وه ناری دانوبه که  ی له که کتبه
ت  وه کی ب ده گه ژرناوی کورد مانی له ه زمانی ئه ی به کی کورتیله یه نامیلکه  کات که ده سوریا

ی ت دابووبۆ  که نیشتیمانه و کورد ر سه تایی وگشتی له ره ێ زانیاری سهند هه  که نوسی بوو
سکی  که  ی به یدا ده که ی باسه درژه  له فا وشیروان مسته نه کاک دواتر ناساندنی کورد

ی کردبووالی  که رگه ربه سه کی فراوانکراوی کوردستانی له یه خشه شتکی باش بوو نه زا شاره نه
  کاک ڕاست پاشان ریای سپی ناوه ده ر  سه یشت بووه لیج والی ڕۆژئاوای گه رخه سه خوارووی له

 ند چه  له  شداربووه  به ی خۆی ده قسه ی به که رؤکه ناوه ر سه له فا وشیروان مسته نه
  بوو که ی کوردستان بۆ چوونم هه که خشه رنه سه ی له ده  و که نامیلکه ر سه یک له وه کۆبوونه



ندێ  هه،یان ووروژن  ئه ترسن ودژی کورد النی دراوس ئه  گه یه خشه  نه مجۆره  ئه یه مه ئه
  نگه دانانرن ڕه رزی کورد ئه  به  ئستا وه ی جوگرافی کوردستانه سنور ناو ته شون خراوه

ت  وه ر ده گه ب ئه النی ترئه رزی گه  ئه ته  چاوی بیوه تی نیه وه ده تا هشب ب کورد هه
  ب چی بکات ؟ شکری هه وله

 ر سه  له که ره ن نووسه م خاوه  به که خشه سکاری نه ده ر سه له کی زۆرکرا یه ی قسه دواتر ده
 (باتی  ن له که  کوردستان تان ئه زاران ساه  هه وانه یوت ئه وام بوو ئه رده وستی خۆی به هه

  ب هوده  وان داوه هه ند  چه،گرم رئه رزیان ل وه هل یان ڕازی نابم ئ پاره  من به  وه  ئه)تعویز
ریا نازانم ونازنم  بونی ده وابومن گرنگی ههم پ  رناده ریا به  ده س له تی من ده ووتویه و بووه
من   بۆیه نوسی سیاسی کورد چاره ر سه  ریایی چ کارکی خراپی کردۆته بوی سنوری ده نه
  .دا ئه رنه ی ل بهست ده و ئه داو رئه ستم ل به ده

کی دیاری  یه رکرده وستی کوردکی ڕۆژئاوای کوردستان وسه ک بۆ هه یه ر شرۆڤه گه ی ئه ئه
ت  وه ده  کورد وشیروان ده  کاک نه  که  مژوویه نه مه زه و دوای ئه  ین له کوردستان بکه

  !ب چی بکات ؟ شکری هه وله
   له یه کی باشمان هه ئابووریه شکرو له خۆو ربه  سه رمکی نیمچه نی هه  خاوه نیه وه ی ئه ئه

 ماق شه و یه تکاری بیانی هه کانماندا خزمه ماه له  ی بینین که مۆ ده ئه  ی کوردستان که وه بوژاندنه
ری ئاسمانمان ل  سبهر ال ر کۆشك وته به ن وله سانای ڕگابکه ک ناتوانن به ئۆتۆمۆبل خه پله

ش  مانه ئه موو ڕای هه ره  سه، ماوه کاری بازرگانی خانووی چۆڵ نه کۆمپانیاو ر به له و  گیراوه
 رکوردن  ههی کارتۆنی الت سته ده  ندیشی له ست وپوه داروده  ندێ له هه و کورد رۆک کۆمار سه

   له  وه وجگایه کی کوردستان له بات و تکۆشانی خه ی کورد و خه ومافه رگری کردن له بۆ به
ودانی  ر هه تانی داگیرکه وه رۆک کۆمار بۆ ڕازی کردنی ده میدیاکان سه  ک له کی یه یه دیمانه

ونی  خه   به سهنوو  مافی چاره تی کوردی وشادبوون به وه دروست بوونی ده  که ونه خه و ئه
رپ ی  واوی سه ته  عراق به نی چی بن تاڕوا ب کورد چاوه دی ده  ئه ،کات سفی ده شاعیر وه
 تیرۆر  هی ل واکه ش وهه  ئاسایی بوونی کهو  وه ک کردن وهیوربوونه خۆ پچه  وێ له که خۆی ئه

 شکستکی تری کورد مژوودا  ک وخون ڕشتن له زمانی چه  به وسا  ئه،تیرۆریستان و
 چاو  وه خواردنه م سوند که یه  له ر ی هه عراقه و ئه  کانی دوای خۆمان که وه ین بۆ نه تۆماربکه
خۆقایم کردن   لهن  ده فرۆده ئستا کات به وخراپی خۆیان نیشاندا نیاز کردو ڵ کورد گه ڕایان له

.  



  شداری له به  به کانی داهاتووشمان کرد وه پی نه خۆمان کۆتمان له   که دایه وه تی کورد له گبه نه
  وه ت کرده خۆیی کوردستانمان ڕه ربه خۆمان پش داگیرکاران سه  ئمه و  شاوه وه عراقی هه

کنیک  ته رخانک له رچه ی وه وه ین ب ئه که ڵ داگیرکاران ده گه ژیان له  وه وام داوای پکه رده به
ک  بوو کورد یه  ده١٤٠ی  ی یاسای مادده  دوای واده گینا له ئه.ڕویداب  وستراتیژی کوردیدا

کانی کورد،   مافه رانی عراق له ی سه وه  و خۆدزینه وه  جیابوونه  له رگرتایه وهوستی  ڕیزی هه
ش  مه وان زۆڵ،بائه  دسۆزو ئه  ئمه و کاته  تا ئه نیشانی داگیرکارنی بدایه

   کابینه  به  دراوه ی که که  خاه١٨ی کوا  بوانین وبن ئه ئاینده وله تانه ومژووه رئه سه ینه بخه
ج کردن    بۆج به نده الت چه سته ی نوانمان و ده ج کردن ، ماوه ی مالیکی بۆ ج به هنوێ ک
  کی کوردستان ب و بژنه چی و دواتر داوای خه فیۆنه ب و کات به ت هه فافیه با شه
  .   کانیان  کان  بۆ داواکاریه قامه رشه سه

ندێ ڕووداوی  کرێ هه ڕوان ده چاوه  وا٢٠١١سپکی سای  ڵ ده گه ێ له وه مانه وێ ونه بمانه
کان  میدیاکان ڕووداوه موو مانشتی هه ک کاتدا یه له  و وه کی جیھان بگرته ر پانتایه ووروژنه
  .بن ل  وان ب ئاگانهمو  ههبۆ جیھان و  وه بگوازته
کانی  رهاویشته ده ن و مه ڕبوونی زه پ تپه الن به چت خواستی گه  پ ده یه وه ویش ئه ئه  که
زای  وژمی ناڕه  ته ،ی سته ژرده ی دیکتاتۆری و وه ت کردنه  ڕهت و سپاندنی دیموکراتیه بۆ چه
  کان بشکن وببته سته ربه ستووری به ستوووی ئه ت هی به دیموکراتیهک وداوای  خه
ست دانین  ربه ن بهتوان نه میا رده به  داگیرکاران له کان و دیکتاتۆره تمی و تکی حه رووره زه
  سته ده زۆرداری و ست زوم و ده  کان له وه ته ی نهر بۆ هۆشیا وه ڕیته گه شی ده که هۆکاره،

تیش پاپشتی  وه مۆ ڕای گشتی نوده ئه  ت وسامانی نیشتیمانیان که روه کردن ودزینی سه نهمۆ
 ئستا  ن ،که که داگیرکاران ده دیکتاتۆران و  ن وپشت له که قامی گشتی ده کان وشه  ئازاده نگه ده

ڕاماینی  کان و ئازادیخوازه  مکه سپاندنی چه رن بۆ چه هزترین فاکته ری به ماوه ڕای گشتی وجه
 دروست بوو ر ماوه الت وجه سته تی دووری ده حاه  ش له مه  ئه،کان تیفه گه نه  واری ڕژمه ئاسه
و   پریشکی ئهندێ ووتی تریش کرێ هه ن دهڕوا چاوه ن و مه تونس ومیسرویه بینیمان له  که

  له.ك  کانی خه کردنی پداویستیه رنه به  سته ده وبوونی دیموکراسی  نه   له  وه بیان گرته ئاگره
نووسی باشووری سۆدانمان  چاره  بیاردان له ر سه ی ڕاپرسی له ش پرۆسه م ڕووداوانه پاڵ ئه
–تی سودان  نوان حکومه   له١/٢٠٠٥/ ٩ له  کینیا- ڤاشاوتنی ئاشتی ئی دوای ڕکه  له  بینی که

 ساڵ  ٢٠ له زیاتر کۆتاییان به رتووم وسوپای ڕزگاریخوازی میلی سودان واژویان کردو خه



می  رده  به باشووری سودان جوونه  سی له  ملیۆن که٥ی   نزیکه٩/١/٢٠١١ له هناو ڕی ناوخۆ شه
  .خۆیی خۆیان  ربه تی سه وه ده و  وه نگدان بۆ جیابوونه سندوقی ده
 ژر بایاندا ژر له  ووتانی تر که بۆ عراق و کیشه یه ی سودانیش ئاماژه هاوشوه

ن ،پرسی  نووسی خۆیان بکه داوای دیاری کردنی مافی چاره  که  یه هه وخاکی داگیرکراو سته ده
  کانی به ندی عراق کشه اوهتی ن سته ڵ ده گه له  که  باره له زۆر دا رجه لومه م هه له کورد
  ومری واقیع ئه  ه بکرت وه ره ماوه ن هزی جه الیه ناکرێ له ر سه چاره و  وه ته واسراوی ماوه هه

نگی  وستی وب ده ک ب هه ن نه نووسین بکه داوای مافی چاره کان و قامه رشه  سه بژنه
فرمسک بپۆشن  ریاک خون و ده له چاوشیان  مجاره  ئه،ت وکورسی سته ده و بوجه  وترس له
ست بوونی  دروو خۆی کورد ربه سه ی له وه له رچوو سه ی داگیرکاران به شه ڕه  هه چونکه

 و  قاچی خۆماندایه  ترسنین تۆپ له ر خۆمان خۆمان نه گه تی کوردی بمان ترسنن ئه وه ده
  . وه بی شۆڤینستی بکاته ره راق وعهع  گۆی خۆی له کورد
ری  ماوه هزوپشتی جه نن  به یه تی کوردی ڕابگه وه بوونی دهخۆبوون و دروست ربه اڕی سهج

ن  ده فیۆئه کات به ند که التی ناوه سته ل ده گه  ژیان له وه پکه کوردستان وناڕازی بوونیان له
  .رنکردنی مافی کورد به سته ده له


