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  عبدالستار شوانیعبدالستار شوانی ...  ... ؟؟دوندون   ده ده  وهوه  ناوی کوردهناوی کورده  ی بهی به  نهنهواوا  ر ئهر ئه  رامبهرامبه  نگی بهنگی به  ی بدهی بده  تاکهتاکه

  
 ،کاندا عسی و شۆڤنییه رست وبه زپه گه  ڕه به ره  دیدو بیرو بۆچوونی عه،ی وه  خوندنه له

ا ن زمان ومژوو وجوگرافی لکی زیندووی خاوه ك گه  کورد وه  که،دانانن وه تائستا دان به
یرۆکی کۆن ونوی کوردستان د  بات وتکۆشانکی دوورودرژن له ن وخودانی شۆرش وخه هه
 ، هیدیانداوه زار قوربانی وشه دان هه سه دا به وپناوه له  که،گشتی  به که ناوچهتی و بهتای به

رحیل  ه وت بادینان، په  گۆبته، سوسنان، بجه ه  و کیمیابارانی ههنفال کانی ئه کۆمه به گۆره
  . ن ده ده وه تی ئه  شایه، گوندی کوردنشیندان و سه یان شارۆچکه رووخاندنی ده و عریب و ته
دامی دیکتاتۆری  کانی سه  بۆچوونه،  عروبه،شۆڤنیستییسکی  بیری ته وان تائستا به ئه

  وره دامی گه  خۆیی سهچۆن کاتی که. نن یه گهه کانی خۆیان ڕاد یڤه عسییزم په پیوو وبه داته
  بوایه  هه وه  کورده ندی به یوه رشتك په  یاخود هه،  باس باسی کوردبوایه  که،دیکتاتۆر

ستنیشانی دوا  رخۆی ده  هه،زانی نی کورد ده  باوك وخاوه  خۆی به،) شعبنا الکردی (یگووت ده
ڕاو   بگودان به،کرد  ده خۆیزووی ویست وئاره کانی به ری کشه سه ی کوردو چارهرۆژ
  . کی کوردستانی باشوور کانی خه بۆچوونهو

و  وامه رده ربه کان هه رست وشۆڤنییه زپه گه  ره به ره الی عه  له م بیروو بۆچوونانه ئیمۆش ئه
  ی پله وه ته نه وان خۆیان به ش ئه نووکه تا هه. ك یه ڕاوکه ب هیچ ترس وده ن به که پدهکاری
نووسی  ر چاره سه  بیار له وانه نھا مافی ئه رته  هه،عراقدا زانن له ست ده ك وباده یه
ن   ماف بده نده وه  ئه،ڕوا بزانن  به وه الی خۆیانه ند به  یاخود چه،ن النی تر بده و گه وه ته نه
کانی  یی خاکی عراق ومافه کپارچه ری یه پارزه نھا خۆشیان به ر ته  هه،ی تر وه ته نه به

  . اننز کی کوردستان ده کوردو خه
 قینی ،وه کانه کانی ئاسمانی و سایده ناه و که  رۆژنامه کان  له مانه رۆژانه ئه  ربۆیه هه
 ، شعبناالکردی،اخواننااالکراد (ناوی  به، وه رشنه ئه  کورد هه ر به رامبه شی ناو سکیان به ره

   .ن که شده کان دابه زووی خۆیان مافه پی ویست وئاره  به،)   شمالنا الحبیب
   باس له رمانه م زۆر بشهالقاسل فی)  الجزیره (نای ئاسمانی که وپش له مه ك له یه ماوه

   که،کات رکوك ده بی شاری که ره زار عه  هه10  رکردنی زیاتر له ده ربه کوشتن وده
)  و حاالفی (نای ئاسمانی  که ها له روه هه* .    کراوهوه ن کورده الیه  له کی نازییانه یه شوه به
ی ) لقگالح الم (رست وشۆڤنیست زپه گه ڵ ره گه  دیدارکدا له  له2005. 09. 27رۆژی   له وه
 ،رجك ب هیچ کۆت ومه  به،) نیگمجلس الحوار الو (ناو رمی به ری فه که ندام وقسه ئه
ش  مه ئه. کات ده شتاکاندا قسه  سانی کۆتایی هه ی له وه ك ئه  وه،یڤی په  ده ناوی کوردوه به
  .  کانی ناوبراوه مه شکی کورتی وه به
  
ب  ره تیکردنی عه دوژمنایه به) لی کوردمان گه (یست کان مشك وبیروو هه  کوردییه پارته .1

 . ن ده وجووداخوازی جۆشده
کانیاندا بژین  ڵ برا عراقییه گه وێ له یانه ده) لی کوردمان گه (زۆری ره ی هه زۆرینه .2

 .  وه وبمنه
 . ن هیچ جۆرك باسی فیدرای بکه ین وناب به ده موو مافکیان ئه هه  ئمه .3
  

ربت  ی کورد سواکه وه ك ئه  وه، وه کاته  چۆن بیرده نه م مشك بۆگه ن ئه یرکه سه
  .  وه کاته ست پانده و ده ستاوه و وه رگای باوکی ئه رده به وله
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شنووسی  هڕ کانی دژ به وسته  هه،رست په هو ته ی نه) لقگالح م (زانین مان چاك ده زۆربه
  فیدڕالی وتی تایبه  و به یه  بۆ کورد گرنگی هه ی که و خانه گشتی ودژ به ر بوو بهوستو ده

  . بردنی عراق بوو ڕوه  ی یاسای کاتی به58ی  رکوك و مادده ی بارودۆخی که وه کردنهئاسایی
 مۆر لدانی بۆ دوایین ، موسی بۆ عراقی عمرو که ردانه واو بوونی سه وای تهر د هه
 ، زیره لجه نای ئه  که  له، یه) احمد بن حلی ( ناوی  عمرو موسی کهی که ره  یاریده،کانی قسه
   واته،) ن العربیطالو و العراق رکن من ارکان بنا (:  دا ده2005. 10. 28وتی   رکه له

  مانه ک له ر یه  هه،کات ج وزه  حه،رتن رۆژگ،ك نوژ  وه یه ئیسالم چوار رکن هه چۆن له
  .  بییه ره یی نیشتمانی عه  عراقیش روکنکی بناغه واته  که،یی ئیسالمن ی بناغه گه کۆه
 رستانه ز په گه هم ڕ کردنی ئه  وقسه م لدوانانه ئهکانی   ترونینکی کورتدا بۆ هۆیه له
  .  وه مه که کورتدهدا  ه دوو خا  م لهکان هۆیه  ، وه ناوی کورده به
  
 ، یه عسییزم هه  شۆڤنیستی وبه،  عروبه،رستی په وه ته نھا نه  ته مانه دا  ئهئایدیۆلۆجیای  له .1
ست  رده ی سه وه ته نه و خۆیان به وه نه که تده ك ره یه وه ته موو نه  هه ن که یه گه وه ده ش ئه مه ئه
 . زانن ده
یاندنی   ڕاگه کی پرفشوناڵ له یه شوه دواداچوون به  بهو وه رچدانه رپه م و به بوونی وه نه  .2

یاندن ومیدیای کوردی   بوونی ڕاگه  پارچه  سستیی وپارچه،لمنی سه  ده وه ویش ئه  ئه،کوردی
 . ستۆی خۆی  ئه  کارانه بگرته م جۆره ئه  که،یاندن ندی ڕاگه مکی ناوه بوونی سیسته ونه
  گۆڤارو،  رۆژنامه،فزیۆن له ی تهنا نی که کورد خاوه ، یه هو دا ئه ی گرنگ بت لره وه ئه

ن یاخود زۆر   ناده م کاره ناری ئه که  ل هیچیان خۆیان له، نه ن وبالیه الیه کی زۆری بهساید
ر   به ینه به نا ده گرانی خۆمان ئازاین و په خنه رو ره م بۆگیانی نووسه به ،ن گمه ده به
  . ین مکوتیان که ی ده وه هس بۆ ئ  به،یتانیش شه

بۆ پاراستنی ئاسایشی   تانه ککی زۆر گرنگی میلله یاندنیش چه راستی ڕاگه  به چونکه
   که،بت یاندنکمان هه و ڕاگه وه ینه آکه ی یه خه  یه ست له  ده جا زۆر پویسته. یی وه ته نه

ر  سه کات سکای یاساییان لهیست ب ریش پو گه  دیاریبکات وئه سانه  که و جۆره بۆ ئه سنورك
ی کوردو   ئاقاری کشه ورن خۆیان له جارکیتر نهی  وه  بۆئه، دادگا تۆماربکرت وبدرنه

بوو  گۆرر بهش گۆ و رژمه رچوو وئه سه  به مه رده و سه  ئه ن و بزانن که کی کوردستان بده خه
وات و کورد ڕ و پش ده ره بهوتی دیموکراسی  همرۆش ر ئه. دوا  ده وه ناوی کورده  به که
دات و بۆ  ر دوارۆژی خۆی ئه سه تی وخۆی بیار له  خۆی خودانی خۆیه  قۆناغك که یشتۆته گه

ر نا بلور بۆ گا  گه ئه ،بکات  قسه وه ناوی کورده  به نییه) لقطالح المص بکی جۆری ره هیچ عه
  .  لدانه

  
  .  ری دراوه سه اندنی ینک لهی ندی ڕگه ن ناوه الیه  له یه وه روونکردنه *

http://www.pukonline.com/2005/kurdi/news/sep/31.htm    
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