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   یداخ ره س قهی قه ...  کوردستانیز ئام وه تهر ن بگهیق  خانهب ده
  

راو و ۆا جیژۆدلیمو ئا دام و هه  سهیرۆکتاتی دیموان رژ نیاوازی ج ما که دا نه وه گومان له
م  وان ئه نیاوازی کورد و کوردستان جی شه ک ق به ر هه پ ده  چهۆ ب وه  راسته کان له رهۆج
   .به  قهیک هی  پارهیویو د و ئهید
  

 یزۆ هاوسی سانه و که مو ئه  و ههیر عفه م جهیبراهیراق ئ عیرانیز ک وه ره  سه  که هیئاشکرا
 ڵ  گه ک لهرۆ جی چ  به جهۆ عی هما  بنهی روخاویرش  عهی دوای نویاقر ع ون له ئه
   ژمارهیکیر ئارت ک هه  نهی وه  ئه ته شتوهی  تا کار گه ان کردووهی ه رکوک مامه  کهی شهک
 یرۆ زیکو پو  پاره کو هاتوه  به ێ بخرێ پشتگویراق عی کاتیبردن وهر  بهیاسای  له )58(

   به رکوک که  کهی شاریباندن ره  عهیاسای ی وه ندوو کردنهی زێنو رله  سهۆ ب وهخان کردو ته
ب  ره  عهیزانن خیند  چه ر بهۆ زیک هی  پاره ه ب ماندرا که ست سهیو  نه گه  بهیک هی وهش

   که هی وه  ئه وره  گهیداخ ، کوردانیرانی باب وباپید زۆان بی وه رانه  گه  دووبارهۆ ب دراوه
   .دای ت هیک ره  سهیش  کورد هابه  که وه کهت ن حکومه هی ال ت لهکر  وا دهی په  چهیککار

  
راقدا  عیستوور  ده رکوک له  کهی شهان کی توانیر عفه  جهیزگا ت دام و دهک بنۆر چ هه
 زانس نا  که  که هی  ههی ژه در2007 ی ساییتاۆ تا ک ک کهن مه  زهیت حمه ر ره ژ نه بخه
ن ۆم چ و ده بات و ئه بژاردندا ده  ههی مه  گه ک لهکی تاکتی چی کورد بایت سه  دهیوک
ک رۆ ج ک بهشتنی گه تێکر ان دهی مه ئه ،ێکر  کورد دهیپی تیچۆ گ بیرۆ ت  لهڵۆ گینۆچ
 یم چ هب ،نی  بکهڵکان قبو ک پاساوه هی ن و تا رادهی شان بدهیدا نی ئاست کان له رهۆ ج له

 ی وه  ئه ب  کهیکان  خوشکه سته ن و دهیق  خانه ق به ر هه ت دهکر  دهڵک قبوپاساو
 یز ئام ته هاتونه ستا نهت تا ئشان دابی نیۆو ت  ئهیکان ره ربه چ بهیر ه رامبه  بهیکان زهه
  ؟ کوردستانیرم گه
  

 یژوو میو ره ر  که هی انهم کوردست  ئهیناس  ماندونهیررشگۆ شیک  شارهی ن نمونهیق خانه
   لهیراقدا توان عی ئازادی سهۆ پرڵ  گه ر له هه ،  شوماره بی دانی و قوربانیر روه  سهپ
   به وه ر پاک بکاتهیهج س و تهیبع ب و تهیعر  تهیوار  ئاسه  لهیۆکدا خژۆند ر  چهیرف زه
   به ت کهب  نه وه نھا ئه  ته هو شتهه  نهیۆو ت  ئهیچ کورد هیت هیرکردا  سهۆک ب هی وهش

  :نن بھ ج  به وه  خوارهی م دووه ک له هیک اری بر غدا به  به  لهیئاسان
  
 یک هی داواکار  کوردستان کهیمر ر هه  سه وه ننهر  بگهیکان و گونده هین و ناحیق  خانه- :1
   . هی که  ناووچهیک  خهیوا ره
 ۆ بیک هیزگا پاری وه کردنه نویاری و بر وه ته جودا بکراالی دیزگا پار ن لهیق  خانه- :2
ک ی نزی پاساو م به  به هی  هه هی کهۆریو ب  ئه وه راقه عی دروستکردن ر له  هه  که تربچ ده
   لهی ه  و مامه راوهیگ کاندا هه فهیرش  ئه  له هی کهۆریو ب ران ئه ئی سنور ن لهیق  خانهیبون
  ته  حکومه  که هی  ههیب ره  عهینیڤۆ شیکاریدا بر و پاساوه  ئهی پشت م له به ،ێ ناکرڵ گه
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 ناو   له شهیم  کورد ههیک هی نهیم انخواست کهی راق ده عیکان که هی ی دوا ک له هی
   .وه دا بشارنهیب ره  عهیک هی نهیرۆز
  
کو   وه وه هی مایۆک خ ر وه ن ههیق کرا و خانه  نه وه  داخه  به وه ره  سهی هو دو خا چ لهیه
   نا له لی روو سپیزگا پارین ناودام حوس  سه اال کهی دیزگا پاریزاکان  قه ک له هیزا قه
 دژ  کردووه ان نهیشدار  به1991 ی سا راق له عیک  خهیکان نهیر  راپه  له هی گوای وه ر ئه به
  یکان هکای راد هیسالمی ئ  گروپهعس و  به نهۆ کی چاالک ارهید ،انی که نه گهۆ ب مه رژ به

 بو  وه ئه ،اتر بویراق ز عی تریزگاکانم پار رجه  سه ان لهی روخاندنی دوا ش لهیانیزۆهاوس
ن یتر نده هڕ د ن بهیق  خانهی الوان ک له هی سته  ده  باقوبهی شاریند وه ن تمان لهیکو د ر وه هه
دا  تیستیرۆری تین تاوانیتر وره  رابردووشدا گهینی  ههیژۆ ریۆر وهی ن ر کران و لهۆری ت وهش
   .ندار بووید و بریه  شه ک لهس د که ن سه  چهی که هی قوربان نجام درا که ئه
  
 ییر بوی وه  ئهۆن بی  تر بکهیکسات  کارهی چیروان  چاوه هی کوژۆم ک  ئهیتر دوای ئب ده
  ؟ر ماوه  جهیکان هی داواکاریسپاندن  چه ن لهی شان بدهین

 ی بوونیاخین یق  خانهیرپرسان ر به دات گه راپتر روو ده  وا خهسات  کاره  لهین چینازان
  ش لهی کوردیت هی و بنکردایت هیرکردا نن وسه هی  رابگهیر عفه  جهی که ته  حکومه ان لهیۆخ

  ؟ستن  وان بوهیپشت
  وه نهر  کوردستان بگهیکان ک شاره هی ی دوا ک له هی ی وه  ئهۆ ب نگتره  درهی  سبه  لهۆمر ئه
 ی ئارامیکرا عیاردانی بریر نته  سه  کورد لهینان چون شوی که  کوردستانهیرم  گهیزئام

 ی عهیو ش  سوننهیند وهم ن چون ئه ، نابی کوردیقام ر شه  سهی تاکی دی ره گو داهاتوو به
ان ینگ  کورد و کوردستاندا دهیکان شه کی ئاست  لهی سبه ، نهی  به ان لهین خویالوۆستا گئ
  ت کهو  بکه نهیرۆ زی دووب  ده نهیم  کهیو ن ر به ش ههی کوردینگ ک و ده هی  ن به که ده
 نیژر ب هه ر گه وسا مه ت و ئهندرخنک ه دهیای دونیو کراو رهی  پهیموکراسی دیکبینس پره

        .)نیر نده له ن قهیر دهی حه(


