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 دآتۆر مه حمود ده روش نادر. . .  .  . ساتك له مژووی آورد
 

ئا پناسه ی هه ر نه ته وه یه آه  آه  له سه رخاآی خۆی له سنوركی دیاری آراودا ئه ژی، ئه وه ش وه آو هه موو ئه و ووتانه ی 
خاآه، زمانو آولتورو و انه  آه هه زاره ها ساله  له سه رئهآه له سه ر ئه م زه مینه ده ژین و ئمه ی آوردیش نه ته وه یه آین له و نه ته و

سنوری خۆمان به خونی گه شی الوه آانمان پاراستووه، به م به داخه وه  دوژمنانی نه ته وه آه مان هه ر ده مه  به بیانویه ك نه یان 
 .  هشتووه  ئامان بندبت، تا به رك له مه و به ر

نی هه فتاآاند ئندآارانی آورد له ئه وروپاله ساه ی خو كمان هه بوو به ناوی، آۆمهكخراومه، قوتابیانی آورد له ئه وروپا ر   .
زۆر . پناسه ی تایبه تمان هه بوو آه به زمانی آوردی به پیتی التینی نوسرابوو، به هه ر چوار ده وریا ئای آوردستان تۆمار آرابوو

 ده داو ده مگوت ئه م چوار ره نگه، ڕه نگه آانی ئای آوردستانه، زۆریان سه یریان ده آردمو ده یان جار پیشانی هه واه بگا نه آانمم
گوت، زۆر جوانه به م هندكی آه یان ده یانگوت جوانه به م آوان ئاتان، آوان ووتی آوردستان ؟ له الی خۆم زۆر دگیرو 

وت ئه مه مافی خۆیه تی وا بیت چونكه  ئه و ئایانه  ده بین آه دوژمنانی میلله ته آه مان نیگه ران ئه بووم، له یه آی آه وه ئه مگ
به هه ر حاڵ سه بوری خۆم به وه ده دایه وه و ده مگوت، هیچ نه بیت !. . هه ر یه آه یان له الی خۆیه وه ڕووی ئمه ی پ پۆ شیوه

ته چقی چاوی دوژمنان، هه تا پش مه رگه و شۆرش بمن ئا واتی ئمه هه ر ئمه شۆرشكمان هه یه، له زۆرالی آوردستان بووینه 
 . ده من، رۆژك دت چه رخ وه ر گه رتو رۆژی آورد هه بت و ئای آوردستان به رز بشه آته وه

ید، له ستۆآھۆم ئه ژیام له وێ  بووم به په نا هه نده له سو1982سان هاتو سان ڕۆشت، هه ر وه آو آاركی چاوه ڕێ نه آراو سای 
پاش ماوه یه ك زانیم آه بازاركی گه وره ی شه عبی هه یه  له وێ هه موو شتكی خۆمالی ده فرۆشرت، منیش وه آو زوربه ی بیگا نه آا 

رایه آی یۆنانی بوو نی ئه وێ ئه چووم له وێ شتوو مه آ پویستم ده آی دوآانداره آان زوربه ی زۆریان بگانه بوون له وانه ش آاب
آه به به رزی به پشی دوآانه آه یدا ئایه آی آوردستانی هه واسیبو ئه مه ش وای لكردبو آه زوربه ی آورده آانی ستۆآھۆم له الی 

نو ده ربه ده ریو آات ئه و ئایه م ده بینی فنكیو سه بوری به د مدا ده هات، له هه مان آاتیشدا ورانی آوردستا. ئه و آه لوپه ل بكن
جینۆسایدی نه ته وه آه مانم بیرده آه وته وه ده مگوت هه تا آه ی ئمه ماف خوراوبین؟ ئه وه تا، آه سكی بگانه  ئای ئمه به رز 

ئازادی له سه ر ئاخ آه ی بت ئمه خۆمان ئای آوردستان به . . .  ده آاته وه بۆ به ر ژه وه ندی گشتی خۆی، ئه ی آوردینه  ئوه له آون؟ 
ئه م پرسیاره بوو بوه خولیای سه رم، زۆرجار چه نده سه رنجم ده دا وه می ئه و پرسیاره م . .  خاآی آوردستان به رز هه كه ین؟

شكستی  ، هه ر چه نده  ئه مۆ شۆرشی ئمه ئه و ئا واته م دته دی، آورد نه مردووه. .  نه ئه دۆزیه وه  به م زۆر جاریش ئه م ووت، ئا
 . هه تا پش مه رگه یه ك به شاخه آا نه وه بت هیوامان هه ر زیندوو ده بت. هناوه به م آورد هه ر زیندووه، هیوای آورد نه مردووه

 دا هه موو پشمه رگه  نه به زه آانی آوردستان شان به  شانی گشت جه ماوه ری سته م دیده ی شاروو 1991ه به هاری سای 
ی آوردستان به رووی زومو فاشیستیدا هه چونو سه رانسه ر آور دستانیان ئازاد آرد، ملله ت ئازادانه په رله مانی خۆی شارۆچكه آان

هه بژارد، حكومه تی آوردستان دامه زرا ده ر گای سه ر به ستیو دیموآراسیه ت بۆ میلله ت وا    آرا، به م به ب ئا، ئه ویش 
به راستی هه موو ئه ما نه وه آو جه سته یه آی ب گیان بناو ده ها ته پش چاوم، ده مگوت ئه م . وه ی آوردهآه پناس نامه ی نه ته 

 !جه سته جوانه  ئه م ئاواته  مه زنه  پویسته  گیانی بكرت به به ردا، ئه ویش ئه بت آرداری رۆه یه آی آورد بت
ز سه رۆك مه سعود بارزانی میواندارییه آی گه وره ی آردین له پیرمام له ودا  دا به ر1997پاش نیوه ڕۆیه ك له به هاری سای 

ئه ندامانی په ر له مان، هه موو آۆمیته ی ناوه ندی پارتی دیمكراتی آوردستان و لقه آانی، ئه نخومه نی زانكۆی سه الحه دین و زۆر 
:   مژووی ئا راسته ی ئا ما ده بووان آرد، تیایدا به ڕاشكاوی وتیله ودا سه رۆك بارزانی وته یه آی. آه سایه تی آه  ئاماده  بوون

ئمه ئه مۆ ئازادین په رله مانو حكومه ت خۆمانمان هه یه، هیچ تاوان نیه ئه گه ر ئای خۆما  ن به رز بكه ینه وه، به رز آردنه وه ی 
 وه، به كو سوربوونمانه له سه ر دامه  زراندنی حكوم تكی ئای آوردستان ئه وه نا گه نت آه  ئمه  خۆمان له عراق جیا بكه ینه

هه موو ملله تو نه ته وه یه ك له سه  ئه م زه مین ئای خۆی هه یه، . فیدرالی دیموآراتی، فره نه ته وه ی، فره حزبی له چوارچوه ی عراقدا
 بۆچی تاوانه  ئه گه ر ئمه ئای خۆمان به رز بكه ینه وه؟ته نا نه ت له زۆر ووتانی جھانا هه ر شاره  ئای خۆی هه یه، ئستاآه 

له راستیدا ئه و وته  مژوویه ی سه رۆك بارزانی زۆر به توندی ڕای چه ه آاندم وتم راسته  آاتی ئه وه  ها تووه  ئای آوردسان بند 
اره هه سم ئه و خه وه ی خۆم و دسۆزانی بریارمدا خۆم به و آ.  آرته وه  و پناسه ی خۆمان بۆ دۆستو دوژمن ئاشكراآه ین

آه مامۆسا سه ردار . رۆژی دوای چوومه وه  آۆلجی ده رمانسازی آه  ئه وآاته  راگری آۆلخه آه  بووم. نه ته وه آه مان بھنمه دی
ی آوردستانم هه یه له به ر ده م یاریده ده ری راگر و سه لیمه خان ژمریاری آۆلج بوون، پم ڕاگه یاندن آه  نیازی بند آردنه وه ی ئا

ئه وان چوون بۆ ئاماده آردنی آه لو . بیرۆآه آه یان زۆر به الوه په سه ند بوو! ده رگای ده ره وه ی آۆلجه آه دا چیش ده بت با ببت
 سه رۆآی حكومه تی په لی پویست، منیش چووم بۆ ئه نجومه نی وه زیران بۆ الی به رز دآتۆر رۆژ نوری شاوه یس آه ئه و آاته

آوردستان بوو، بۆ ئه وه ی پی ڕاگه نم آه نیازی آاركی وام هه یه، ئه و ڕۆژه سه رقاڵ نه بوو له گه ڵ آاك جه الل خۆشناودا راسته و 
ا آوا ئه وه ت خۆ چوینه الی، پم ڕاگه یاند آه نیازی آاركی واپیرۆزم هه یه نه خت تی ڕوانیمو زه رده خه نه یه ك گرتیو، ووتی ئینخ

آه گه رامه وه آۆلج دوو ئاو سارییه آی ئا هه واسینیان ئاماده آردبوو . بكردایه، وتم ئه یكه م، به یانی وه مت ل ده گمه وه
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ۆژه آه م له سه ر به م له به ر سرآی قوماشه آه نه مان توانی ڕۆژه پرشنگداره آه ی نوان ئاآه درووست بكه ین، له به ر ئه وه نه خشه ی ڕ
له و ال شه وه آاك ده شتی هه رآی آه لپرسراوی پاسه وانه آان . آارتۆنك آشاو پاشان به سپره ی زه رد له سه ر ئاآان تۆمارم آرد
به رانو ڕۆژی دوای به ئاماده یی هه موو مامۆستایانو فه رمان. بوو، له به ر ده رگای ده ره وه ی آۆلجه آه سارییه آه ی دامه زراند

قوتابیانو پاسه وانانی آۆلجه آه، له روو ره سمكی شكۆ داردا به ده م سروودی ئه ی ره قیبه وه ئای پیرۆزی آوردستانم بند 
آرده وه، له و الشه وه مامۆستای دسۆز دآتۆر آاوه دزه ی به آامره ی ڤیدیۆ زۆر دسۆزانه ئه و رووداوه مژووییه ی تۆمار آردو پاشان 

ته آه ی پداین، منیش هه ر هه مان ڕۆژ یه آك له ئاآانو آاسته آه و نامه یه آم له گه خۆمدا بردوو چووم بۆ ئه نجومه نی آاس
وه زیران بۆ الی به رز دآتۆر ڕۆژ، به م له به ر آۆبونه وه ی ئه نجو مه نی وه زیران نه م تووانی به رز دآتۆر ڕۆژ ببینم، شته آانم 

کاآه دآتۆر ئای آوردستانمان هه كرد، ئاواتی هه موو آوردكی نه به زیوو : له نامه آه دا نوسیبوم .  بۆ به ج هشتله مه جلس
ته نھا خۆم به ر پرسیارم له م . دسۆزم هنایه دی، ئه رآی سه رشانی خۆمم ج به خ آرد، ئه مه ش جگه ی فه خروو شانازییه بۆ من

ئه مه ش . ا ئه مه هه ه ش بت ئه وا ته  نھا هه رخۆم به ر پرسیارمو ئاماده م بۆ هه موو لپرسینه وه یه كآاره، ئه گه رله م آاته د
ئه و . آاستكه ئه و ڕو ره سمه ی له سه ر تۆمارآراوه، ئه وئایه ش بۆ جه نابته ئومده وارم له ته نشت خۆته وه بلندی آه یته وه

پاشان آۆلژی ده رمان سازی گواسترایه وه بۆ .  اشكرا له به ر ده م ده زگایه آی حكومیدا بلند بكرته وهئایه یه آه م ئا بوو آه به ئ
 .  باه خانه نوێ آه ی له گه ڵ ئاآه دا آه تاوه آو ئسا له سه ر ئه و باله خانه یه ده شه آته وه

م، مه به ستم له نوسینی ئه م رووداوه مكو تۆمارآردنوو له آۆتایدا حه زئه آه م ب ژووییه خۆ ده رخستنو باسی خۆ نییه، به
خستنه رووی ساتكه، له مژووی به رینو فراوانی نه ته وه آه مان، آه ئه ویش به رای من ئه قه یه آی نه پچاوی زنجیره ی مژووی 

ئه رآی سه ر شانی ئه و آه سانه بوو تۆمار آردنی ئه و رووداوه مژوویه له راستیدا آاری من نه بوو به كو .  نه ته وه یمانه
لره دا جگه ی خۆیه تی بپرسم، ئایه ئه م ساته مژوویه شایسته ی ئه وه نه بوو ! آه نووسینه وه ی مژوویان آردۆته پیشه ی خۆیان

یرۆزه ی تیادا هه كرا ئایه ئه و ڕۆژه ی آه ئه و ئا پ. .  بكرته مانشتئ رۆژنامه آانوو به رگی ئه ومژووه ی آه ده ی نوسنه وه؟
 شایسته ی ئه وه نییه بكرته ڕۆژكی مژووییو هه موو نه ته وه ی آورد سانه یادی بكه نه وه؟ 

          
  
 دآتۆر مه حمود ده روش نادر

  ئه لمیره- هۆنده
2003-10-20@ 
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