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  ی کوردهاباد مه ... !م کهیمن بم نا

 
، نید الحه  سهیوار هه نهی هاو له، 2005ـ11ـ 29ندو
ند   چه  بهی چاویسعوود بارزان  کوردستان مهیکۆر سه
کخراوڕک هی و ی پارت ر به  سهیکۆ باین ر ته هه. وت  کهیت 

 و انیقوتاب "  بهت بهی تایخراوڕردوو   هه نموونه
 شت و رۆ زی باسی بارزانداۆی خیکان  قسه هل. "ندکارانخو
 ی کوردستانی باشوور  بهت بهی تاۆیم  ئهیدراو گریپرس
   لهندن خوی سهۆپ، بژاردن  ههی له سه مه:  وانه له. کرد

 یو دزی اردهید، انی قوتابیژ توڕۆی، کوردستاندا
 ی وه کگرتنه هی کورد و ینووس و داهاتوو چاره، ی نده گه
 یکان هنا  که  لهی بارزانیکان ئاخاوتنه. ش که دارهیوو ئرد هه
 شدای کوردڕی په ماێند  و ههی پارت ر به  سهیاندنی اگهڕ

  .  وه  کرانهوخش و ب په
 

 یسعوود بارزان  کوردستان مهیت  حکوومهی که دارهیردوو ئ  ههی وه کگرتنه هی   بهت باره سه
  هی  ههی وه ئه.  هیی ئارادا ن  لهیاسی سیک و گرفت شه کچی ه  که وه مه که  دهاتانیند: "یگوت
 و یاسی سیشت  گهیرقا الل سه  من و مام جهی وه  به سته وهی  پهاتری و ز هییکیکن  تهیگرفت

 یرۆ زیک بوو کات ه تا گه،  گرنگ بوورۆ ز مه ئۆ بشیستوور ها ده روه  و ههنیماسۆپلید
ردووال   ههیت هیرکردا  سهڵ گه  لهنی ده  دهڵو  داهاتوو ههی  ماوه  لهستاشئ. نیستدا ده له
 چی ه  و بهت ب وه کگرتنه هی یعلی ف  بهاندی امانگهڕ   کهک هی وه ش  بهم به، نی  بکهیواو ته
  ) 2005ـ11ـ30، رامنی  پهیتیسا" (. تو که نه تی درزک هی وهش
 
  بی بارزانیسووربوون، شاباکڕ یش کهی دیکسان  من و کهیرنج  سهاتری زی وه  ئه نگه هڕ
 ی له سه مان مه ر هه  هه  بهداریند وهی  پهیت  بابه  لهیت بهی تا به، دایکردن  قسهی کات له
م   ئهو  وه گرنه کنه هی  دارهیردوو ئ ر هه گه ئه: ی گوتکرۆ ج  به  کهکات،  که وه کگرتنه هی
 یت هیکاۆر  سهمی ن هادا من ئاماده  وهیک بار  له ارهید، توام ب رده ر وا به  ههش وشه هڕ

 ینڤی  په  لهمان گو مه ئ هیی نم که هی ی جار مه  ئهگومانب. م  بکهڵبوو قه" م؟ر هه"کوردستان
،  وه گرنه کنه هی  که دارهیردوو ئ ر هه گه  ئهت و ده  ئه  کهم به،  بووبی بارزانی هی وهم ش به

   بهانی  م پرسه ئه، ب  و نهب هه، نم کوردستان بیکۆر  سهیستۆ پ م واز له من ئاماده
 نی خراپتر له، تچ واوبوون ده و ته ره  به هی وه کگرتنه هیم   ئهی سهۆ پانی،  شتووهی ست گه بنبه
 تو هی  و ده ماوه  نه هی وه کگرتنه هی یم کار  بهیکد و ئوموای چ هیسعوود بارزان  مهشدایبار
  . تن کوردستان بدرکیوانڕ  چاوهیر ماوه  جهۆ ب رده  پشت پهیکان هیین شت و نھخت شوهپ
 

 و  وه کگرتنه هی ی پرسڕ مه  لهوش  پهالبدو  عهستاۆ کورد مامی ناوداریریشاع
 کدانیڤی پهڤ  هه  لهک هی  ماوه ر له به،  کوردستانیت  حکوومهی دارهیردوو ئ  ههی وه گرتنه کنه هی
 یایمان ردوو ئه ک هه  وهی وره  گهیت هو ر دوو ده گه ئه: یبوویپرس، ایدی می نامه فته ه هڵ گه له
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 شیک هی بن و ڵکاندا زا ره گه  و تهسپۆر گشت ک سه  بهانیتبی توانرئاواۆ و خت رههۆخ
 کوردستان یکگرتوو هی یکت توانن حکوومه  نهیچۆ بب  دهیتک هی و یپارت،  وه بگرنه

 ت رهبا سه،  کوردیران  سه  که هی وه  ئه مانهڕرسوو  سهی جدا ره لی وه  ئهنن؟کب پ وه که هی به
 انیر زار و بن زار  سهی قسه،  که ته  و حکوومه دارهیردوو ئ  ههی وه کگرتنه هی ی له سه  مه به
 یکان  وته شدا له وه ره  سه  لهنۆک چ روه هه، "یکیکن  تهیگرفت "  له  بووهیتی بر شهیم هه

 ۆی ه بوون به، یتک هی و یپارت، انیردووال  هه  که وه ه 1994ی سا له. مانینی بیبارزان
،  کوردینج زاران گه  ههیکردنیندانیبوون و گومکردن و ز  و ئاوارهنداربوونیکوشتن و بر

 یرۆز و یت هی مهۆ و کی و ئابووریاسی سیووڕ   کورد لهیل  گه  بهاندنی انگهی ز  له جگهب
  ازدهی   لهتر ده ز واته، واتڕ  دهییتاۆو ک ره  به 2005ی وا سا ش که نووکه تا هه هه،  وه شهیتر
: یبووی نووسکر  برادهۆی خیکات. ن که ده" یکیکن  تهیگرفت "یر باس وان هه  ئه هسا
م   ئهیدوا ستاشت ئ نانه ته.  وه گرنه کنه هیر  وان هه  ئهێ بمرشیتیبراۆ ئن مادلمترس ده
 و ی پارتیپرسانر  بهیکان وتنه که ئاخاوتن و چاوپ  له وه هیی ورد ر به  گهۆڤمر،  هموو سا هه
 و یاسی سییاریشۆ و ناهمانا بیک هیزبانی حزبی و حینگۆدڕ د ست به هه، توان بیتک هی

  . کات  دهش کهی دی شتل گه
 
 و ڕ و گویرم  گه ن تا به ده  هان دهک  خهک هی ال  کوردستان لهیتدار سه  دهی پارتردوو هه
  له، ن  بکه  دوازدهی مانگی  پازده  بهت بهی تاینگدان  دهیکان  سندووقه  لهووڕ  وه رهۆ زیکنیت
  انهییردستانو کو" یجد "یک هی وه ش  بهنی ن  ئامادهشتا هانۆی خ ر به  هه وه شهی تریک هیال
 و  وه کخستنه هی "  لهۆی خگومان بشیو  ئه که،  وه نه  گرنگ بکهرۆ زیک پرس  لهریب
ی مای وه کخستنهڕنیب دا ده"ی کوردی ما من که.  وه تهمۆ خ و پکڕ ی ما چ له، م که  نهک 
  !م؟  بکهیک خه

 
،   دوازدهی  پازدهشپ، یسعوود بارزان  کوردستان مهیکۆر  سهانی م جاره  ئهوادارمیه

 کوردستاندا ی باشوور  کورد لهیل  گهی  و گچکه وره  گهۆ ب وه  کرده  بهۆی خیکان وته
 ی دوو شارتوان  نهکۆر  سهکات، ب  دهیک هیی چ مانا و گرنگیت هیکاۆر سه. تنلم بسه
 و   پارچهک هی   به وه تهب  کوردستان نهیر باشوور گه  ئه؟ وه تهست  ببه وه که هی  بهی که تهو

 یاتی ج من بم له، تزر مه  دانهی که ر خاکه سه  لهیگرتووشک هی یت  حکوومهک هی  تاکه
ول و   داهاتوودا قهیژانڕۆ   لهی بارزاننیبا بزان ده. ت ناوکم هییت هیکاۆر ها سه  وهیبارزان

 شی تریکم با که،   کردووهیوانڕ  چاوهرمانۆ نا؟ زانیر   سه باته  دهۆی خی که مانهی په
 !نی بوانڕ چاوه

  
 mehabadk@hotmail. com 2005ـ11ـ30 مۆکھۆست

  


