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  به(درێ  نجام ده بژارنکی گشتی ئه تای سای داهاتوو هه ره  سه  عراقدا، له ی داگیرکاری له  پۆسه هنان به بۆ کۆتایی  گوایه   

شکی داباوی  به..  اسی و ڕوی ئیداری و سی  و له  عراق داباوه واوی له  ته  به وه  ه1991تای  ره  سه  له کوردستان که)  وه کوردستانیشه
ستور   ده رجی له رگه ئه.  وه  عراقه ی به وه  نوێ لکاندنه ر له  بۆ سه هاتووه  پک نه وه بگومان تاکو ئستاش توواناو ئیمکانی ئه.  عراق بووه

                                          .                                                      رکه و ئه یاندنی ئه  جگه کاردان بۆ به
 عراق  واوی له  ته م به ، به کی تره یه له سه یان مه وه ئه.. ند بوون و مه هره  مافی هاوتی بوون به ی له که  دانیشتووانه ی که وه  ئه نده  جه ته به هه

کو   و به کیان نیه تدارانی کوردستان هیج الریه سته جی ده ر گه ئه.  کوردستان بوو له وخۆ نه تداری ڕاسه سته تی عراق ده وه دابا بوو و ده
و  رانی ئه تی سه سته نوی کوردستان بۆ ژر ده ر له سه ی له وه ڕاندنه دارانی کارتۆنی ئیمۆی عراقدا  بۆ گه سته ڵ ده  گه وتوون له واو ڕکه ته

.               گا نیه ری کۆمه وه خته  ئازادی و به  هیج جۆرک له  بوایان به ی که  تیرۆریستیانه سالمیهبی و ئی ره  عه  فاشسته نه حیزب و الیه  
کی  کانی خه  و ماف و داخوازیه روی ئیراده ری سه  دوو حیزبی بیارده کتی نیشتیمانی کوردستان که  پارتی دیموکراتی کوردستان و یه

تی کاتی  ستوری فیدرالی بۆ حکومه ر ده  سه وتوون له تی کاتی ئستای عراقدا ڕکه ڵ حکومه گه مریکا، له رشتی ئه رپه  سه به. کردستانن
و  دوای ئه  به ن، جونکه نجام بده بژاردن ئه ر هه گه ، ئه می سای داهاتووه  تاکو مانگی تشرینی دووهه وتنه م ڕکه  ئه ته به هه. (عراق
  و ئیداره کانی ئه حته  و سه ڕۆک و شوه ش، ناوه وه  له جگه) تی کاتیش کۆتایی دێ کو خودی حکومه ، بهستور ک ده  نه بژاردنه هه

   له کتی و پارتی که  یه  له جگه. کی بوو  بۆ خه جی ڕوون و ئاشکرا نه ب، که واو ده نیشی ته مه  ته ریکه  خه وه ی ئه وه ای ئه  وه یه فیدرالیه
یان بۆ هیج  شانه و بانگه موو ئه  هه دیاره( ن  که تاد ده..  حیزبی  ی عراقکی دیموکراتی فیدرالی فره شه و گوتارکیاندا بانگه  موو بۆنه هه

  ی که نانه و هزو الیه ی ئه  خۆیان، زۆربه  له  جگه  زۆر ئاسایه بۆیه)   و نیه بووه بوونی نه تی خۆیان هه سته کانی ژر ده  ناوجه کامکیان له
 ناهنا  یه و شوه ناوی عراقیان به) ردانیان بۆ کوردستان  کاتی سه  له جگه( ک جاریش  دا کردون، بۆ یه  گه  کاتیان له وتنه و ڕکه ئیمزای ئه

ڕ  کیان پ که کوی خهکرد و  یان بۆ ده شه  باس و بانگه کتی که ی پارتی و یه و شوه  به ر کراوه سه دا ئیمزای له  کاتیه ستوره و ده  له که
ی  کراوه باو جیانه شکی دانه ، عراق به ن که یه گه ی ڕاده وه بی  ئه ره  ئاشکرا ناسیۆنالیزمی عه یاندندا به زگاکانی ڕاگه واوی ده  ته له.  کرتووه

                                             .                 بی ره ی عه  ئومه  له شکه لی عراقیش به  و گه به ره جیھان و نیشتیمانی عه
   که یه وه ر عراقی داهاتوو ئه سه ئکیدیان له  و ته شه ڕۆکی پالتفۆڕمی خۆیان بانگه  و ناوه رنامه ی به مان شوه  هه کانیش به ها ئیسالمیه روه  هه
.کانی ب                          ستور و بریاراته واوی ده ایی تهتاو کۆت ره تی ئیسالمی سه ریعه بی ئیسالمی ب و شه ره ب عراقکی عه ده  

.  کردوه دا ناماعقولکیان نه ستوره و ده ی ئه  جوارجیوه وان له  ئه بۆیه.  یان پکراوه دا ئیشاره ستوره و ده  له نده و دوو به ردوو ئه  بگومان هه
، ئایا  یه وه دا پرسیار ئه م لره به.  کردوه یان  نه شه کانیان بۆ شتکی زیاتر بانگه وتنه  و ڕکه رنامه ر به ی سه وه ئکید کردنه  ته  له کو جگه به

واو  خکی ته  ئاوها عراقکدا ژیان دۆزه ؟؟ ئایا له بی و  فاشیستی ئیسالمی نیه ره  مانای عراقکی ناسیۆنالیستی عه ، به و جۆره عراقکی له
ست   نوێ ده ر له ؟ ئایا سه کانی پشوو نیه ره رکوتگه  سه ی  ڕژمه وه  کردنه تک دووباره وه ی؟ ئایا بنیادنانی ئاوا ده که  بۆ دانیشتووانه نیه

 کۆپی کراوکی   له ، جگه  و کیه عالن و که ر و شه ل یاوه الوی و ئه ؟ بگومان عه ر کورد نیه سه تی له ایه وه ته می نه ی سته وه پکردنه
 دروست کردن و   له جگه.. دا و  حرالعلوم و سیستانی و مقته کیم و به ری و باقر حه عفه ها جه روه هه. عس، شتکی باشتر نابن تی به سته ده

   نه م ڕاستانه باسکردنی ئه. کانی ئران، شتکی باشتر نین و نابن رست و تیرۆریسته په ال کۆنه تی مه سته م و ده مان سیسته کۆپی کردنی هه
.                       بۆیان دروست کردنی بووختانه کان و  نی ڕاستی ڕوداو ئاوگۆڕه  مانای شوانده  به  نه ، وه شبینیه مانای ڕووخان و ڕه  

   له وه.  یهکی، شتکی تر ن  خه  به و هزانه شی ئه یامی ڕه یاندنی په کان و گه ی ڕاسته وه  شیکردنه  له  جگه م ڕاستیانه باس کردنی ئه
  ک وایه یه زمه کو دوه  وه  که یه ترسیانه و مه موو ئه ی هه وه ڕوبوونه یدان و ڕوبه  مه  بۆ هاتنه که نی خه واز کردنی کۆمه دوواجاردا بانگه

            .                                                                                         وه ریانه سه به
  بن؟               یه مه و گه رکی ئه کی کوردستان چۆن یاریکه خه

وان   ئه ی که وه  هۆی ئه به. ن که کانی عراقدا ده بژاردنه  هه شداری له  کوردستان به تدار له سته ردوو حیزبی ده  هه ی که وه  له گومان نیه
  وه  عراقه ی کوردستان به وه  و لکاندنه وه ڕاندنه یانی گه) کی کردستانن ی خه رووی ئیراده ری سه وان دوو زلھزی بریارده کو وتم ئه روه هه(



تی و  وایه ته می نه ی سته وه ستپکردنه نوێ ده ر له  سه عراقک که. بی و ئیسالمی ره عراقکی فاشستی عه.  ستور دانراونه  ده رککی له ئه
.                                                                                                   اڕی میللی تد گیرسانی شه هه  
ی کورد و  له سه تی بۆ مه وه تی نوده ر ئاستی سیاسه  سه  له  جه  عراق وه  له تی گرنگ جه  سای رابردوو زۆر فرسه ی سیانزه رجی ماوه گه  ئه

کی   خه م جونکه  کورستانی عراقدا، به  له یه له سه و مه  به ر بگیرایا و کۆتایی بھنرایه کی لوه کرا زۆر باش که  ده و کهخسابو ی ڕه که کشه
ر  هس ڵ چاره گه  له یه وانه ش پجه و دوو حیزبه کانی ئه ندیه وه رژه  به بوو، وه کتی کرده سلیمی پارتی و یه ی خۆیان ته کوردستان هزو ئیراده

،  وه کیه روی خه  سه  پالنکی تریان له کو جارکی تر و له ن، به کرد و ناشیکه ریان نه سه ر چاره ک هه  نه ی کورددا، بۆیه بوونی کشه
            .                                                                      وه نه که ترسی ده ترین مه وره ڕووی گه کوردستان ڕووبه

 و هزو  وه نه  جاران بیر بکه ک باشتر له ری خه ماوه ر بتوو جه شدا، گه وه ڵ ئه گه م له ، به م ماوه  و که ی کاتکی زۆر ڕۆیشتووه وه رباری ئه سه
ر  هه. ب  جۆرکی تر ده  به که وشه ه  بگومان ڕ وه ئه. نووسیان بکرێ  چاره ن یاری به ده  و ئیتر ڕگا نه وه ی خۆیان بۆ خۆیان بگنه ئیراده
. ن گرتووی خۆیان دووابیار بده  هزی یه  به  یه  هه وه  ئیمکانی ئه  که یان کردوه وه رکی ئه ک چۆن ده  خه  که م دوایانه کوو چۆن بینیمان به وه

 ڕاستای  نگاوکی بجووک ب له گرتنی هه تای هه هر تووان سه رفراوانی کوردستان، ده ری به ماوه ی جه م دووایانه کانی ئه خۆپیشاندانه
.                                                                                                           دا وره کی گه یه وه بزوتنه  

  ر بۆیه هه. ن که کان ده له سه رکی مه  ده ریکه دا و ئیتر خهڵ پشوو گه  له یه کی کوردستان، زۆر جیاوازی هه  بۆجوونم ئستا هوشیاری خه به
راپ لک  موو شتک ڕازی نابن و چاک و خه  هه کی ئیتر به خه.   ئاستکی باشدایه ی و له که ستی پده ک هه یدانی خه  مه تنه ندی هه وه ڕه

و  موو ئه کانی خۆیان هه رامه  مه یشتن به ن بۆ گه تی ناسیۆنالیزمی کورد ناده ایهرکرد رانی سه سه    ئاسانی ڕگا به ئیتر ئاوا به.  وه نه که جوودا ده
.                                                                                   وه نه  بکه ی پشوو دووباره ریانه وه تراژیدیا و کوره  

ئیمۆ . فادا ال مسته د و مه مه حمود و قازی محه کانی شخ مه می شۆڕشه رده ڵ سه گه  له ازهکی کوردستان زۆری جیاو  هوشیاری ئیمۆی خه
موو  کتی و پارتی بگرن و دوای هه ی یه  دۆڕاوه  سیاسیه مه و گه  پشدا، پش به ر له ب هه  و ده ، ئیتر پویسته یه رککی تری هه  ده ک که خه
غدا و پاشان بن   به  له وه نه تکی فاشستی ئیسالمی بکه ستی حکومه ،  ڕاده ستیان هناوه  ده اتی خۆیان بهب  خه  به ی که وتانه سکه و ده ئه
 جارکی تر  یه یان هه وه ی ئه ر ینک و پدک ئاماده گه ئه. ندکانی خۆی فریوی داین وه رژه ش فی لکردین و بۆ به م جاره مریکا ئه ئه

کی   خه پویسته. بژاردنکی ئاوا دۆڕاودا  هه شداری کردن له  ڕگای به  له وه نه ترسی بکه مان مه ڕووی هه  ڕووبهکی کوردستان نووسی خه جاره
.                ر  به یان بگرنه که کی آشه گجاره ر کردنی یه سه ن و ڕگا جاره که دا نه  دۆڕاوه مه و گه شداری له ک به یه  هیج شوه کورستان به  

خۆیی کوردستان و  به ن بۆ سه نگ بده  ده کی ئازادانه ودا خه  کوردستاندا و له ری له رتاسه رپاکردنی ڕیفراندۆمکی سه  ڕگای به یش بهو  ئه
  ، وه وه که ووسی خهن  جاره  به  به یه فه  موجازه ، نه یه مه م گه ری ئه  یاریکه  و بوون به م ڕگایه بژاردنی ئه هه. خۆ ربه تکی سه وه پکھنانی ده

.                                                                                                               نجه تره  یاری شه نه  
ست   ده ن که ده ترسنن و فریویان ده  ده وه کی به و خه یه و آشه  کشانی ئه رژه ر ده سه خۆن له  نان ده هایه  ساه ی که وانه  ئه وانه  پجه  به

  ن قومار و یاری به وانه  ئه وه ئه. ت و بابه  و شتی له  کورد دژمنی زۆره ین جونکه ر بکه سه شی له  و ناب قسه یه  بڤه وه بردن بۆ جیابوونه
.                                            کرێ ر نه سه ره و چا وه روا بمینته ی کورد هه له سه  مه کیانه ره ن گه که  ده وه نووسی کورده جاره  
کانیان بۆ  رجی زیاتر خواسته ن و هه که بژاردندا نه  هه شداری له  به یه وه کی کوردستان ئه ی خه  باشترین و گونجاو ترین ڕگاچاره بۆیه
                                  .ی خۆیان شاد بن وایه  ڕه و مافه  دوواجاردا بتووانن به ن تاکو له گکرتوو بکه خۆی کوردستان یه ربه سه
   له  گومانم نیه که.  ی جیھانیه وره  پشتیوانکی زۆر گه  و قابیل به باتکی ڕاوایه ی خۆنوسین، خه کی کوردستان بۆ مافی جاره باتی خه خه
.                                                کا ر ده وتنی مسۆگه رکه  سهکانی رجه کرێ و مه ی لده و پشتیوانیه ر ئاستی جیھاندا ئه سه  

 
 
08.11.2004 
 
 
 

                                                                            


