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م؟؟دادا  ان نهان نهیینگنگ  ستور دهستور ده  دهده  هه کوردستان  کوردستان ببیی الوان الوانیی چ چۆۆبب، ، ارارییختخت  ال بهال به  هه  مۆۆک بک بمم  ههوو   ممییرر  د کهد کهییعع  سهسه  ههم  حهحه ...  ... 
  

mo-ka-dekan@hotmail. de  
ت  باره دا سهینۆیفز له  تهیکوتن کهچاپ هل )نکی( یاسی سیب کته  مهیندام  ئهیاریخت ال به مه
 ی ئاماژه ،راق دوا عیستور ده هنگدان ب ر ده سه ه ل کوردستانی الوانیت مه  ههیکز هب
 ،کرد ان نهیشدار دا به ته مه و هه ست لهیو پی پ  بهێ نوی  وه  نه الوان واته هکرد ک هو هب
نفال و   ئهی دوای وه  نه هی وه م نه  ئه  کهی وه  ئهۆ ب وه رانده  گهی که کارهۆ ه وه زهر م به  ئهیال به
  وان له ر وا ئه ن هه  ناکه شنوسه  و ره  ئهی گرنگ  درک به  ده هیۆن ب بجه ه  ههیارانا بیمیک
 ی هیت هامه  و نهیر سه رده  ده  بون و دوور بوون له رده روه دا پهیموکراسی دیک هیوا ش و هه که
 ی دو  خستهی )المباالت(  ویم رخه م ته  کهیناو ال ئاوه روا مه هه ،انیینیشوتر ب پیکان وه نه
   ! وه وا نه ئه
 کوردستان ی که زهردوو زلھ  ههی حوکم رانی ه چوارده سایژوو م ک بهر چاو گه ئه

 یر خود گه ئه )اریخت ال به مه(  که  و گازندهی ن گله  خاوه  کهی هیواو ب  ئه نهی گه ده ،نینبخش
ا یان بدات ئایۆ خی حوکم رانیو رهر ر ه س حوکم به )ن هیالب( ترالیۆ نیکر ک دادوه  وهیۆخ
  ؟یدا ه دایی نده پاگهۆ پر وتنه که  و چاوپ  له ر الواندا که  سه دا به  ده و حوکمه ئه

   چواردهی حوکم رانی نهیشو پ ) ره دادوه( و  ئهیر  دهیت ارمهی  ن بهیدا بب ره ل مهجا با ئ
 یستا ئین مه ر ته گه ال ئه ا مهین ئایجا بزان ، وه  دادهیشکیر ت ژ نهی ق بوو بخه بای ساله
  ؟ستا وه نگ داندا ده  دهی تابور  له هینگ دان بوا  دهین مه ته
 یت ژههۆ ریکان هیاسی س رهۆ و گڵئا ، هات پییتاۆنداو ک  کهیر شه ، ه1991 ڵسا  

 یک ره  سهیر فاکته ،انیرچون  ده رازهی ش م و له رژیرباز  سهیز هیراست و الواز بوون ناوه
 دام و   کهیر ر تا سه  سهیکنیر و راپه ره  کوردستان بهیلک  خهی وه نه جوۆبوون ب

 ی خاکی  زوربهی وه  پاک کردنه نهیر و راپه  ئهینجام  و ئهیاماڕ یرۆکتاتی دیزگاکان ده
 یکان هیاسی س زهیمو ه ه کرد هیر ساز ماوه  جه دا که هیوا ش و هه و که ئا له ،کوردستان بوو
 یگا و باره  بنکهیزراندن  دامه وتنه پ که  چهیر و په  ئهۆ ب وه  راستهیر م په کوردستان له

   .انیۆخ
 ی وه بزوتنه( ی ناو وه هیدا  ههیر  کوردستان سه ک له هی وه  دا بزوتنهڵمان سا  هه ر له هه

ک   خهیرۆ زیک هی ژماره ،ر ماوه  جهۆت بوو ب سه  دهی وه رانه ان گهی ئامانج که ،بوو )شوراکان
 یر ماوه  جهیریشنبۆڕ یۆ ه  لهیبان هالل تا  جه ک که هی وه ش به ، وه  بوونهۆ کیور  ده له
 ،بو  کوردستان ههیران رکهی داگی روخاندن ان لهیرچاو  بهیۆ ر ان کهیشی ستا وته  کهیمانسل
مدان  رژیکان ته اسهی سیت  خزمه  له مانه  ئهی ووتیودر خ  کورت ههیک هی  پاش ماوهیچ که
   .وان  ئهیکان هی چاالکی پاوان کردن وته  که هیۆن ب مهو رژ  ئهیستکرد و ده  کوردستاندا له
ک له ک هی  دات له  ده ل )ژن( ی ماف فاع کردن لهی دیستا الف ئ ار کهیخت ال به  مهی که زبهیح
 هه ی رستانه په نهۆ ک هتیو تا  ئهی قوربان ان کردهن ژنیند ان چهیکان  ته مه ن ههیتر ندهڕد
ب(  وانه  ئه هی گوا ان گرتبوو کهیت و   حکومهی دروست کردنیر وا دوا هه ،) ؟!فن ره  شه
  هیاسی س زه هی کردنۆچ  قه وتنه که )ر  هونه بیزل( انی گ بیژن در مه  تهیکمان رله په

 ی مه حه( ی که ستهیالیسۆر س  سه  کردهیرشه )پدک( تا ره سه ،ک هی ی دو ک له هیبچوکوکان 
 ینیڕ  شار راپهیر ماوه  جهی وه  ئه شتهی  و تا کار گهیمان سلی ناو شار له )حمود  مهیحاج
 ی وه تنه بزوینگ  جه وته که )نکی( مجا  ئه وه  ئهی دوا دوا به ،ن ر پا بکه زگا بهی پاریرک ر ده به
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   کرد که پیست ده )پکک( یش  هاوبهی کوتانیزم مجا به ئه ،ر رژاۆ زیکن و خویسالمیئ
دوا  ، کوردستانی ناو خاکۆ تورک بیران رکهی داگیی شهیم  ههی وه  ژوره  هاتنه  له وه  کردهیقاپ
 و  دراوسیتان هو  دهی پالپشت  به م دوانه ک له هیر  هه ، کتر هی یانی گ وتنه  که وه  ئهی دوا به

 و ڵ گو   پکه  چه  کردهیرول هات و هه )راق عیر ر کهی داگیمرژ( شتی   گه  وه تا کار به
 یران ئیسالمی ئیم رژیست دا ده  وه ر ئه رامبه  به ش لهیت ک هیو )پدک( یست  ده  وه هیدا

 دوو  ت بوو به تر حکومهیئ ،یڕو خی لی پارتیت سه ر ده ژیکان رکراوهی داگ گرت و تا ناوچه
 )ی که رموده فه( ر کراۆری قوم تیکان  ئاخوندهیاری ان نهی  دهیمان سلی که دارهی ئی هی سا و له
 یمارۆ کی کردنی رازۆب( ی گوتی کات وه تهکدا ناس  خهی رهی زاک فا له روان مستهیوش نه
 ی زه و وتنه  که ک کهکات ) هیمان بکردا وه  ئه مهبو ئ  دهیز رکه  مهیت  و حکومهیسالمیئ
ش   شهیانی گیست دان  ده  له ان که بهی کهۆیو راد ژنامهۆارو رڤۆ گیکان و داخستن ستهین مهۆک
   .تاد ..  ..  ..  ..  هاتییتاۆک )حککع( یندام ئه
 یسوبن  و مهیحسوب  و مهی نده  و گهیی رده  و جهی دزی ئافات وه کهی دیک هی ال و له مانه ئه
 ۆ بیشی ئاسمان  کهیمان سلی که دارهی ئیت بهی تا کان به دارهی ئیانی گ  کردهی وایک هیڕند که
   .تی ناکر نهی پۆڕ  په نه بکه
  ک که هی ره  الپهی وه  کردنهۆ ب سه به )یل کر عه به( ری شاعیدیه  شهیناننھا ناو ه  تهۆخ

و  ک ئه هیمو ال  و هه وه  کردهیش  رهیۆ خیامزی ئ ار بهیخت ال به  مهیی هاوریزیز ساالر عه
   .م تر نایچی ه وه و باره  من له وه ندهان خوی تاوانه

  راسته( اریخت ال به  مهیناب ن جهیل  دا دهییتاۆ کیسکی م ن لهیب  نهڕژ داد دری وه  ئهۆب
 ی کورد و راوه ناقهر وا پشت ئاشان و ق  ههید ان نهی بجه ه نفال و هه  ئهۆمر  ئهی وه نه
   .) ینیدا بتان تیمان  قارهیۆڕنابت   جه  کهید ان نهیش وه ئی )رشۆش( ینسا
ش ۆاللت خ  جه ت مامهیان دزکانت ل وانه دا پاسه هیم دوا  لهی هی  پاره هو ب  ئهی له سه  مهۆب
             .ێر ده  مهیشر گو ت ههب
 


