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  زیز مال عه جه ... !!بگرین؟؟  هه ی آان بۆ آه ییه ئایه گله

 
 ئامانجی هرشی  عس بوونه زگاآانی ڕژمی به ده و دام  ڕین آرا باشوری آوردستان ڕاپه له
ری باشوری  ماوه روونی جه ی ناوده  شۆڕشگیه و آینه موو ڕق هه و ئه،  م دیده ری سته ماوه جه

 و عد سه(آانی  وه و نه آان قیه فله ی عه عسیانه و زۆری به زومنجامی  ئه له آه آوردستان
آان  عسیه به و عس  بروسك ئاسایانه به ته مه و هه وهرش یدا ببوو به ه وه په) و خالید س قا وه
و  آورد و زۆه خائین ی سایه ر له گه مه، آش آران نم ڕیشه ك مرۆری ناو گه آوردستان وه له

ك  ش وه مجاره لی آورد ئه  گه به. ربازیان بووبت آان ده عسیه را به  تهو وه تاك خۆفرۆشانه
هز  شی دوژمن به پۆآی ڕه نده چه رچه هه لماندی  سه1991سای  موو جارانی پشوو له هه

مجامی  ئه  خۆیاگرێ له مه سته م دیده ئه لی سته گه ر بازووی پۆینی رامبه به م له بت به
ری  ماوه وه نو جه ڕانه آان گه نه سیاسیه و الیه حیزب ری آوردستان وهما ڕینی جه ڕاپه
ك سانی  النی تری نو آوردستان گوباران آران وه و گه آورد كی ن خه الیه و له آان شاره

و  خاآی نیشتیمان پشوویان دا و له ت رمی میلله ئامزی گه باران له آیمیا و نفال پش ئه
 باشوری آوردستان یی له و ئاواره نو دۆڵ و له آان رشاخه سه ی له وه هجیاتی ئ له  مجاره ئه

گوت  ده تی میلله ش به رگه پشمه، آردن وانی ده ل پاسه گه كو ن به خۆیان بكه وانی له پاسه
  . ڕێ گه آوردستان ده دا بۆ ئازادی آانی ئوه زه ی حه سته جه و له نوما قیبله چاومان بۆته

 
آی ئیداری دروست  آان بۆشاییه آوردستانیه  ست هزه  ده وته وردستان آهرآرا آ عس ده به

غدادی  وه بۆ به عسه ن به الیه زگاآانی آوردستان له ده و ی دام وه نجامی آشانه ئه ببوو له
و  من باشوری آوردستان نه  له  ئیداریه و بۆشاییه ی ئه وه بۆ ئه، بی ره ختی عراقی عه پایته

ربازی  و سه و ئابوری و ئیداری ی آوردستانی بیاری سیاسی ره ب به دروست نه ردانی پاشاگه
ی  آوڕیانه و م موو آه و هه ڵ ئه گه آان له  آوردستانیه موو هزه شی هه هاوبه ست به ده  گرته
تی  آردبوو میلله آه ناوچه له ڕووی ی آه بوونیه و نه و برستی ڵ ئه گه ی آوردستانی له ره به

آان  عسیه تی گوی به سه و ده عس به رج ڕژمی مه ك به موو برستیه  هه زی بوو بهآورد ڕا
مانی آوردستانی  ڕله تی آوردی دروست بوو په حوآمه 1992سای  وه آوردستان له ڕته گه نه

 بوون  زموون م ئه مانی آوردستان آه ڕله و په ت حوآمه ی وه ئه ر به  له، نرا یه عراق ڕاگه
و گوگاڵ  رچنگ سه وته  مرێ ناآه ی ئه و ڕۆژه تاآو ئه دایك بوو  له تكی نووقسان حوآمه

 یانكرد ست ئه ردوو حیزبی باده رپرسانی هه به ی آه آاریانه موو خراپه و هه ئه ڵ گه ناآات له
 ی ڕوانگه م له، وه آوردستان ڕته گه  نه عس ی ڕژمی به وه كی آوردستان ڕازی بوون بۆ ئه خه

ردوو  رانی هه و ڕابه رپرسان به، ڕین آانی ڕاپه وته ستكه و ده ت وه بۆ حوآمه ره ماوه دسۆزی جه
دی  هنایه كی آوردستانیان نه ئاواتی خه و ك خواست لیان زانی نه هه تدار به  سه حیزبی ده

ر  به نھا له ین تهآیان ڕاز یه ه موو هه هه چۆن به آه هات ت ئه قی میلله ئه یان به كو گاته به
 وه بۆ یه م سۆنگه ت دارانیش له سه وه آوردستان ده ڕته گه نه  عس ی حیزبی به وه ئه

ی  النه                    په و ل موو آه و هه واری ئه ی ئاسه وه آانیان بۆ آورآردنه ه هه داپۆشینی
و  و دسۆزانی شۆڕش مان آه ته یللهم پویسته آه یانووت آرد ئه وه ئاودیویان ئه آوردستانه له آه
رمای آوردستان بگرن  و سه ی برستی رگه و به خۆیاندا بگرن به تی زیاتر دان باتی آوردایه خه

 . مان ساوایه آه ته حوآمه ن چونكه  آه ك نه خۆریه شه و ی نده هیچ گه باس له
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ی  م گوێ ساوابوو به، آرد دزی ئه م ساوابوو به،  بوو جیب  ساوایه زۆر عه ته  حوآمه م ئه
شی دوژمن  باوه زی له م حه ساوابوو به، بوو م تانچی ساوابوو به، گرت ده ر نه ماوه جه له
آگرتنكی  نجامی یه ئه مانی باشوری آوردستان له ڕله په و ت ی حوآمه وه رئه به له، آرد ئه

هۆشی  دایك بوو نه و نووقسان لهتكی گ واوی خۆی حوآمه ی ته ماوه  بوو دوای وه رعیه ناشه
 م آرد به گاگۆكی ئه میشه رپی خۆی هه  سه وته بوو بكه قاچی هه  آرد نه ئه باشی آاری به

ی  وه رئه به له. می مندانی تر بوو و شیری ده ویستی و خۆشه گوڵ خون بوو زۆر ڕقی له تینوو به
داهاتكی تری آوردستانی  موو و هه گومرگی  رچوو پاره واو بوو دزیش ده تكی ناته حوآمه

بوو دونیای  ردوو چاوی آور ئه هه لگرتن خنه و ڕه  خنه نھا به ڕه آرا ته زم ئه باشی بۆ هه به
، ژن، پیر، دان الو و سه یان ده و به گیرسا هه ڕی براآوژی شه ئاگری. بینی ئه چاو نه ڕۆشنی به
عسی  ها سوپای به روه هه، زآردنی سندوقی دۆالرقوربانی ڕی به  آران  ناو بران منداڵ له

آران بۆ ناو خاآی باشوری  لكش  جوسی په مه پاسداری و تورانی ی  رمه نده ژه و قی فله عه
 14 شتۆته نی گه مه و ته رساوایه مۆش هه تاآو ئه ی آه ته قه و سه ل ته شه و حوآمه ئه آوردستان
  . آردب ر آاركی باشی هگ ت ئه و بیری نایه م نازان  ساڵ به

 
م  كی سته خه نی نادروست دابوو به به ی ی آوردستان هنده ته قه و سه ل  شه ته م حوآمه ئه

ك گاته پكردن باسی  كیدا وه ناوخه له هنابوو ج نه و هیچیانی به ی آوردستان دیده
ی  آه نه ترسم به یووت ئه آكیان ئه آتری بدایه یه یه به نیان ر دوو مرۆڤ به گه ئه، آرێ ئه

ك  نانه خه ری به سه بردنه م نه ڵ ئه گه له، رم ب تی هه حوآمه ی آه نه ك به تۆش وه
ساڵ  مان ساوایه آه ته و حوآمه  آوردستان وه ته یه دام نه و سه عس ی به وه ر ئه به له نھا ڕازیه ته

یان  رنامه به و آوردستان تی خرخوازی هاتنه وه كخراوی نودهندان ڕ هاتوو ڕۆی چه
م  وه به نه م بكه  آه یه دیده م  سته له م گه آانی ئه تیه ینه مه مك له ی آه وه ڕشت بۆ ئه دائه
ندی  وه رژه داو بۆ به رئه ش وه ڕكخراوانه م آاروباری ئه ستی له  ساوایه ده ته م حوآمه ئه
، مان ساوایه آه ته ن حوآمه آه نگ مه وت ده تیشی ئه میلله به و سوڕانن یان ئه رپرسان هه  به

 و آرا ش ئه ك برا به ست وه ردوو حیزبی باده تی هه رآردایه نوان سه له آوردستان داهاتی
ی  بۆمووچه رمان آرد بن سه تیان فرئه و میلله وه دایه ئه ت نه میلله ئاوڕكی خریان له

ن  آه   نه نگ یانووت ده ئه و بیفرۆشن نو مایاندا آه مابوو له م هیچ نه ین به وی ناآه عس نه به
و  نگی بكردایه یان ڕكخراوك ده نك سك الیه ر آه گه مان ساوایه ئه آه ته  حوآمه چونكه

یانووت  راو ئه هه آرد به ردووال لیان ئه هه به آانیان ئاشكرا بكات یه نده و گه بیوویستایه دزی
یی  آۆرپه مان به ساواآه ته  وت حوآمه یه و ئه  ی دوژمنه ره به ربه سه و تابووری پنجه مه  ئه
  . بن چاڵ له
 

بۆ بژوی ڕۆژكی ژیانی ، آرد ئه و زۆر خراپتریش ڕازی بوو خۆڕاگری برستی  ت به میلله
رهیچ  و هه ی بیفرۆش وه  بۆ ئه وه ره  ده هنایه ئه ی آه نوماه ك له یه ی پارچه آه و خزانه خۆی
ی  رگای زۆرینه ده یه آه و برستی و قی و قات م رده و سه ئه، مك خۆراك دابین بكات ب ژه نه

ربازآردنی  و ده دا لپرسراوان بۆ ڕزگارآردن وآاته گرتبوو له آانی آوردستانی ماه
و  ئران وخۆ له ڕاسته وروپا به هژیانی ئ و بۆ ی آوردستان وه ره بۆ ده آانی خۆیان واده خانه

ی  وانه ره آانیان و منداه زار دۆالر خزان  هه60 تا 50بی  وه به ی آوردستانه دراوس وتانی
و  م ڕۆژ پویسته خۆڕاگربین له ووت تیشیان ئه رامه م ده ژارو آه تی هه میلله آردو به وروپا ده ئه
تی  ڕوا میلله ڕۆژگار ده. مان ساوایه آه ته حوآمه  ههین چونك جنه دا آوردستان به مه رده سه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   30-11-2005 19:45 

3 

ی  وه ڕانه گه ما له ل ترسی نه دام ڕوخا گه من سه رده هه ك زیخی نو آانیاو ش وه م دیده سته
 ی آوردستان آه خۆشه نه مانه  ڕله و په ی آوردستان ساواآه ته  حوآمه، ی آه و ڕژمه دام سه
آاتك  وری خۆی ڕوانی چوار ده ھنا له و چاوی هه وه اتهمك هۆشی ه دارو آه داره وته آه

وێ  ت نایه میلله ئیتر ستی آرد آه شف بوو هه ستی درۆی آه وتوه ده آاروان دواآه زانی زۆر له
مجار  ئه، ساوایه مان آه ته گریسه بت جاركی تر بن حوآمه  نه و وشه گوێ بیستی ئه

ی  گوێ دا به ئه) ی ناسكه مان آه ی زروفه وشه( ساوا ی بری وشه ی آوردستان له آه ته حوآمه
تی آورد بۆ  آرد میلله ل ئه گه له ستیان و فیدرای چاوبه ستی ربه و سه ئازادی ردا به ماوه جه

آاروانی  ی له وه آانی بۆ ئه تیه وایه ته نه  مافه یشتن به و بۆ گه ی وه ته پاراستنی آیانی نه
شداری  خۆی به چنگی ی بخاته وه ته ی نه ی ناسنامه وه ئه وێ بۆ آه تان دوانه وتنی میلله پشكه

ی  وه ڵ ئه گه له. ی سانی پشوو  ساوا زۆرزانه ته  حوآمه و دا به نگیان بژاردنی آردو ده هه
 ر رامبه و ناتوانن به  باردانیه  هیچیان له م حیزبانه ئه یانزانی آه آوردستان ئه ری ماوه جه
وشتی  ڕه ك ی آوردستان وه م دوو حیزبه ردا ئه رامبه به ستن له تر ڕابوهآانی  ه و ته نه

ت  میلله دا به زیاتریان ئه نی كو به و به وتن آه و بریق نه ی باق وشه ی خۆیان له بۆرژوازیانه
ر خاآی   بۆ سه وه آوردستان بگنه یانتوانی بستك خاآی داگیرآراوی ی نه وه ل ئه گه له

ی  گوێ ن به ده ك آاروچاالآی حیزبی ئه وه ی خاآی داگیرآراو وه  م داواآردنه آوردستان به
آانی  ك بۆ ئاواره خانوویه ن به ك بكه یه یانتوانی خمه  نه ی وه ڕای ئه ره سه، لی آوردا گه
  ته م حوآمه ترسنۆك باسیان آردن ئه ندیان آردن به خائین ناوزه به، رآوك ی آه ند جاره چه

ر هیواو ئاواتی  ماوه ی جه و زۆرینه بووه مان آه ته  میلله تووشی ی آه  ناسكه  زرووفی  ساوایه
  ت سه ده  ی آورسی وه نی بدات بۆ ئه مه ته  به ی درژه وه  آردووه بۆ ئه آه ه ر آه سه له خۆی
ی  وه  ئه بری لهبژاردن  بۆ هه  ن بچن  بده نگ ده  ن آه آه ر ئه ماوه جه هنرێ داوا له رنه ژر ده له

  ئمه  آه و بن ڕاسته ن ی خۆیان بكه خنه ڕه و وه نه  بكه ك ڕوون نی خه آان بۆ آۆمه  ڕاستیه
دات   نه نگ ی ده وه ن ئه  ئه ئمه  دابووتان به ئوه بووین آه نه دا یه و هیواو متمانه ئاست ئه له

 ن آه ند ئه و هاوآاری تیرۆرست ناوزه ئینخا ت به ی میلله وه ڵ ئه گه  له  تیرۆرستانه هاوآاری
و  بژاردن دوای هه  بۆ یبگرن  و هه البنن وه) آان ییه گلله (  ن آه آه ت ئه میلله م داوا له به

و ئاواتیان  هیوا ی آه وه ر ئه به له ك دات نه  ئه نگ ر ده ماوه جه، ، ن نگ بده  بچن ده ئستاآه
ی آوردستان خاآی  گایه م آۆمه موو تاآكی ئه هه آه یه وه ئه ر به كو له ن به نھا ئوه ته

 .. وێ خۆشتر ئه آانی خۆی چاوه آوردستانی له
 


