
  دان  هه  ر له خۆقوتارکردن به
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ژن هه

  
دران کوردو  و هه ره به (نوی  ، وتاریکی به»ید قادر مال سه که. د«ڕز  دا به کان نگه ڕی ده  ماپه وڕۆ له    ئه
  ی پوه که له نووسی گه ت چاره باره ی سه ی فره رۆشی دسۆزانه  تیدا په ، که وه بوکردۆته) ستوری نوێ ده

دا  کانی ی نووسینه  زۆربه  ر له ماوه ر ڕۆی جه رامبه کی زۆر به  نائومدییه ڕیزه م به الم هاوکات ئه دیاره، به
 گشتی و  ی عیراقی به گه ستانی کۆمه مخۆریم بۆ ژرده منیش وای خه. کات ڵ ده گه تاتکمان له ره سه
ر  سه  به  که تیڤه  نیگه و بۆچوونه ر ئه سه رنجک له  سه تی، پمخۆش بوو، کورته تایبه لی کورد به نووسی گه چاره

  !ڕوو مه ، بخه  دسۆزان و ڕۆشنبیرانی کورددا زابووه زۆرک له
  

  مه ئه.  لی کورد، گرداوه  گه مریکی له تی ئه وه ی ده وه  ال لکردنه موو هیوای خۆی به مال، هه که. ڕز د    به
تا ١٩٧٥بژاردنی  نیا هه کو ته ندان دوور، به  چه  مژووی نه ینه روا پشت بکه  و ناکرێ هه شتکی ئاسایی نییه

واکانی  ڕه مریکا دژی مافه تی ئه وه کی ده نانه رخستنی ڕۆی په کان و ده  ڕووداوه یشتن له  بۆ تگه سه  به٢٠٠٤
ندی  وه رژه رامی خۆی و پاراستنی به کان بۆ مه  کوردییه  بۆرژوازییه کارهنانی هزه بهلی کورد و  گه
  ! که کانی ناوچه ته وه ده
  

نن،  کان خۆیان پی لده مریکیه ت ئه نانه دا ته١٩٧٥ سای  کداری کورد له ی چه وه تاڵ پکردنی بزووتنه    ئاشبه
ر  رامبه ی ڕابوردوودا و چاونوقاندنیان به ده شتاکانی سه  هه یایی لهکی کیم  چه عس به کدارکردنی ڕژمی به چه
  عس به وتنی ڕژمی تکشکاوی بۆرژوازی به کان، فریا که سکاره رهه  سڤیلیست و به کارهنانی دژی کورده به

وی ملیۆنی  ۆڕه ک  به ڕیو، که ری ڕاپه ماوه چۆکردنی جه  قه کردنی له ستئاوه فوان و ده ی سه وتننامه ڕکه
ی  وه نووسم، خۆدزینه  ده م دانه  من ئه ، که ورۆکه  تا ئه وه عسیشه  ڕۆخانی رژمی به کان کۆتایی هات، له کورده

   و سوننی و شۆڤنسته  شیعه  هزه کی به نی ژره دان و دانی به لی کوردی ده  گه  به ی که نانه و به له
ین،   بکه نیان لوه توانین پشبینی سبه  ده ن، که تانه و واقیعیه ، ئه  تورکییه وانه  له که چهتانی ناو وه کان و ده به ره عه

  له گه(لی خۆیان  ندی گه وه رژه  و به ن و ویژدان و مۆڕال نییه ندی به ت پابه سیاسه"نی   خۆیان واته چونکه
ر   پوه کامه  و به  کووه ڕزی له  ئیتر نازانم به ! "یه وه هموو شتک روی هه سه له) کان وه ته رونه  سه کۆمپانیا و بانکه

  نت؟  شی کورد داده ی ئاسۆ و داهاتووی گه  کوڕۆژنه مریکا به نیا ئه ته
  

ستووری  کردنی ده ی ئاماده  لژنه کانیان له ره واکانی کورد و نونه رمانه  بورژوا فه ی هزه ڕزی پیناسه    به
تی و  رایه به ڕوه ی به نده  گه  و به وه بینته دا، ده که  ناوچه مریکا له کانی ئه ت و پالنه ی سیاسه وه ره ده دا، له عیراق
ک ڕۆی  ردوو زلپارتی بۆرژوازی کورد چ وه  هه  کاتکدا که  له مه ئه. کات ڕی نوخۆ تاوانباریان ده شه

کانی  نه ندی به  پابه  ئمه ن، که  ئاشکرا ده انن و بهتیان، ناتو سه خوازی ده په ک هه تییان و چ وه چینایه
تی و  رایه به ڕوه ی به نده  گه  کاتکدا که له!  وه تی وی قوم ئاو ناخۆنه ب مۆه رمانین و به ئامریکای رابه

  له! تی تایبه به  دارییه رمایه گشتی و سه تی به یه تی چینا رایه به ڕوه ڕ و شۆڕ، سروشتی به ت و شه بیروکراتیه
  وه زۆر پکه کردنی عیراقی به پارچه  ئاشکرا دژی پارچه کانی به یمانه تی ئامریکا و هاوپه وه  ده کاتکدا که

یی و  وه ته ش نه وانه تی و له الیه  سیاسی و ئابووری و کۆمه ری کیشه سه لکنراون و پالنکیان بۆ چاره
 هاتوون و ک باشتر و  که ناوچه) معدنی(وتی و کانی   سامانی نهنیا بۆ دزینی  و ته کان نییه ئایینییه

یانگوت  ی کورد ده که رانی دوو زلپارته بیرتان چوو سه له!  یه که ی قوماره ری بکات، براوه تر مسۆگه ستراتیژیانه
وی   و ئه-ر عیراق   سهتی بۆ یه که  هرشه ست له به  مه-   قومارکه مه  ئه مریکا پی وتووین، که تی ئه رایه نونه"
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  ی، که که رانی کورد داوای ده  نونه ی تۆ له مه ر ئه ڕیزم هه به"!  بوونی نییه ختی براوه بت، به شدار نه تیدا به
م  ن و ئه که رواش ده ن و هه خۆشیان وا ده ن، به فتار بکه دی وی ڕه مریکی بن و به رانی ئه وداونی نونه سته ده

مریکی لیان داواکردوون و  تی ئه وه رانی ده  نونه  که یه وه ر ئه یگن، هه  ده وڕۆکه  ئه  که یه نهمژا  گه ڕۆه
  !ن ده نجامی ده  ئه وه ڕی دسۆزییه وپه تییان به رککی چینایه ک ئه مانیش وه ئه
  

یدان و  مه یی و هاتنه  ئاماده، بیوه رت نه  و ده کراوه  نه یخوازی و بۆت فۆرمۆه ی تۆ ده وه بوای من ئه    به
سایکۆلۆژیای مرۆڤی کورد (ی پشووت  که  وتاره ک خۆشت له روه هه. واکانی  ڕه ر مافه سه  له ره ماوه پداگری جه

توانت،  یی خۆیی ده  ئاماده نیا به  مرۆڤ ته دا، پتوایه که ) وساوه  سایکۆلۆژیای مرۆڤی چه ک له یه کو نمونه وه
مریکا و  شکری ئه لی کورد چاوڕێ بت، له ر گه گه  ئه لمنت، منیش پموایه ئازادی خۆی بسهماف، داخوازی، 

بت، بیدرت،   و ده یه  کورد مافی هه  که وه وته  و بیریان بکه وه ییان پیدا بته زه کان به رۆکخ و ئاخونده سه
تر  ی ده یان سه  ده نی درژ بت، به مه تی ته نایهمی چی ر سیسته گه ، ئه که ری کشه سه وا ڕزگاربوون و چاره ئه

نگاری  ره ی بتوانت به وه ناخی خۆیدا خۆی ئازاد بکات، بۆ ئه  تاک له ک چۆن پویسته روه هه!  بسپره
باتی  کبخات و خه  خۆی یه کیش، پویسته یه وه ته وا توژک، چینک، نه ی خۆی بت، ئه وه ره کانی ده نده کۆتوبه
  ر له  هه وه موومانه  هه  به بوای من پویسته به!  وتکردووه کانی زه  مافه تک بکات، که سه ی ده تهئاراس
رانی دلسۆز  سوراوکی بواری ماف و یاسا و ڕۆشنبیران و نووسه  تا هه  بیگره وه ریییه ماوه سوڕاکی جه هه

تخوازان  سه تداران و ده سه ی ده رده تی پشتپه واقیعیه   له وه  بۆ هوشیارکردنه یگیرانه نگاوی په ویست، هه خۆنه
  پی پرنسیپه  به مجاره  ئه ریکه  خه ، که ندباره نووس و ڕووداوکی چه ی چاره وه ڕووبوونه و  ڕووبه
ک  ی دانیشتوانی عیراق نه پی ڕای زۆرینه نگدان و بیاردان به بژاردن و ده  هه  واته-کان  دیموکراتییه

  تیمان وایه ته می نه رستی و سته په ی بمافی و کۆنه وه پاندنه ی سه شه ره  هه-   تانکوردس
 بۆ  ندکی یاساناسییه  پکھنانی ناوه بت، که ڕزیشتان گرانتر و گرنگتر ده رکی به  ئه دا دیاره م نوه له! کات لده

ی  تی و گانی سیمینار و دباته ره  یاسای بنهکانی ندییه به گراف و خا ره ند و په تاوتوکردنی کونوقوژبنی به
توانن ڕۆکی  کان، ده کترۆنییه له  ئه ڕ و ڕۆژنامه شدا ماپه م بواره وانی و له ی ڕۆژنامه وه فزیۆنی و ڕوونکردنه تله
  مه نن، ئه ته  بۆمان ده ی که رستی و شۆڤنیستییه په  کۆنه و جالجاۆکه  له  ئاسۆی ڕزگاربوونه مه ئه. رچاو بگن به
یی و   پیشه  ڕکخراوه ری و خۆڕکخستن له ماوه باتی جه ر بۆ خه ماوه وازی جه بانگه!  جیه ستبه رکی ده ئه
شداری   به–نگدان   ده کردن له شدارینه  و بهکانی مانگرتنی گشتی و خۆپیشاندان ری و پکھنانی کۆمیته ماوه جه
ی  چاره نیا و دوا ڕگه  ته مه ئه.  کییه روخه و یاسا سه کردنی ئه ندنه سه  و په-  وه تکردنه کردن یا ڕه نه

  رانی زلپارته رۆکخ و ئاخوند و سه لی کورد، سه واکانی گه ره  دژی مافه  که یه و پیالنه ی ئه وه کردنه پوچه
  !ڕخستنینی ریکی به مریاک خه تی ئه وه  کورد و ده واکانیبۆرژ

  
ڕزتان  ک به سانی وه  و دنیاشم بوونی که  نییه وه م باره نگۆ و لھاتووییتان له  دسۆزی ئه    من گومانم له

  تیك که فیدراییه!   پویسته قینه  و فیدرای راسته وه پاندنی مافی جیابوونه ریدا بۆ سه ماوه باتکی جه ڕیزی خه له
تک  دات، فیدراییه ده رهه  سه وه ندی کار و ژیانه ناوه ڕا له وه  خواره کو له پنرت، به  پکنایت و ناسه وه ره سه له
، شار،  ر ئاستی گوند، شارۆچکه سه ی گشتی دا له وه  کۆبوونه ری له ماوه بژاردنی ئازادانی جه ڕی هه  له که

 جیاجیاکان،  ی بواره ران و لژنه بژاردنی نونه  هه هنرن و دواتر له کان پکده فیدراسیۆنهرم،   و هه ناوچه
تی  مایه  که ی که و ناوچانه  له چت، که بیر نه شمان له وه  ئه ته به هه. ری پکدت رتاسه کۆنفیدراسیۆنی سه

توانن  وا ده ی دانیشتوان پکدنن، ئه ۆرینه ز  و گوندکدا که ر شار و شارۆچکه هه ن و له یی هه وه ته یه نه
 سنووری  ی بوونی تورکمان و ئاشور و کلدانی له  کشه  که یه و شته  ئه مه ئه! بت خودموختاری خۆیان هه

  !کات هز ده نیوان گشت هاووتیاندا به کتی له نووسی و گیانی یه کا و هاوچاره ر ده سه کوردستاندا چاره
  



ندی  وه رژه به  له مریکا، نه شکری ئه رله  سه داری جیھانی به رمایه ندی سه وه رژه  به  له  نه  که یه شتهو   ئه مه    ئه
رانی بۆرژوازی کورد  ندی نونه وه رژه به  له کان و نه به ره  عه ندی شۆڤنیسته وه رژه به  له کان و نه  شیعه ئاخونده

کانی  شه  و به وه ته ملیکراوان و ئازادیخوازانی گشت نه ندی سته وه رژه به  نیا له  و ته التی کاتیدا نییه سه  ده له
 ڕووی مافی  نیا له  ته و یاسایه  ئه چت، که بیر نه شمان له وه ئه.  شدایه که کو ناوچه عیراق و کورستان، به

تری عیراقدا،  کانی شه  به تر له کی ر هاووتییه ک هه کو وه  داهاتووی کورد ناکات، به  له شه ڕه  هه وه ییه وه ته نه
  کات، بۆیه کان و مافی ژنان و منانی کوردیش ده تاییه ره  سه سی و گشتی و مافه که  تاکه  ئازادییه  له شه ره هه
کرت،  شداری نه ر به گه  ئه  من پموایه  که–دژی  نگدان به  یا ده و راپرسییه کردنی ئه شداری نه  و به وه ستانه وه
کان بگۆڕن و  نگه توانن ده  ئاسانی ده ران به تداران و داگیرکه سه  ده ، چونکه وه تکردنه ڕه شداری به  به  له شترهبا

، هیچیان  رمایه شکرانی سه رله گرتن بۆ سه وه سنگه ست به ده  له تریش بجگه کانی  جیھانییه نده یوئن و ناوه
  !نوت و نارازیش ب ر بشیانه گه پناکرت، ئه

  
یی  وه ته  دوویی نه ری پله نیا بینه رێ ته دا، ده کییه و یاسا خه  و ئه کگرتووه  یه و عیراقه ی ئه سایه ک وتم، له    وه

ی منان و ئاخنینی مشک و  نجه شکه رانمان، ئه ندوچوونی دایک و خۆشک و کچ و هاوسه چه تی به و کۆیله
  وه ، بۆ پاساو هنانه ک نییه هیچ بیانوویه! کان بین فسانه خی ئه  دۆزه هکانی ناخ و ترساندنیان ب کوشتنی پرسیاره

توانیت  نیا ده  ته ک که یه وه جۆ، بزووتنه ربه ری سه ماوه کی جه یه وه خرانی بزووتنه شداری و هه  به و خۆالدان له
م و  رده  گشت سه له  ی که وه و بزووتنه ری بت، ئه روه چی یاساکانی سروشت و ئازادی و دادپه ملکه

ری  ماوه ڕینی جه ، نزیکترینیان ڕاپه خشیوه کان به  مرۆییه زووه ون و ئاره  خه تی به کانی میژوودا، واقیعیه قۆناخه
ندین  ی چه و و وڕنه  خه کاندا، له و دیو سنووره کانی بۆرژوازی کوردی له ھاتووه  هه کداره  چه ، که١٩٩١ئازاری 
کدا کۆتایی  یه فته ند هه م چه کا له  هه ک که یه وه بزووتنه! رپشت  سه کانی بۆ خستنه د و سنوورهکان چه یان ده ساه
ری  الی پشت سه دا هنا و قه که  ناوجه رسترین ڕژمی ئیسالمی له په گریسی هارترین و کۆنه نی نه مه  ته به

  ! فی هنا جه ال و نه ربه کانی که ئاخونده
  

  وی شۆڤنسته  هه  دژ به وه ستانه  باشووری کوردستان بۆ وه ر له ماوه قامی جه رشه سه   هاتنه ورۆکه    ئه
کی   خۆیدا پشتیوانییه م خۆی له یان، هه رستانه په ی یاسای کۆنه وه رتکردنه کان و ڕه  شیعه ب و ئاخونده ره عه

رستی و  په  کۆنه کردنی هزی دژههز م به تی کوردستان، هه کانی ڕۆژهه ڕینی شاره  بۆ ڕاپه وخۆیه ڕاسته
ر چوار   هه تی کورد له وایه ته ی نه ری کشه سه ندی چاره وه رژه  به  له رازووی هزه قورسکردنی تای ته

ی  وه  باشتر بۆ بزووتنه مه ل له ؟ هه  ماوه وه سته ده ڕی به ڕاوانی و خۆشباوه ئایا کاتمان بۆ چاوه! دا که پارچه
کتی   ناو یه  خاتری چوونه  به تی تورکیه وه ک کاتدا، ده یه  له ، که خساوه میکدا ڕه ده سههیچ  ری له ماوه جه
   به کییه ره ری و فشاری ده ماوه ی جه وه رگیری بزووتنه  ده ندک ئاوگۆڕ بدات، سوریه هه  مل به وروپی ناچاره ئه

خۆی  ڕێ و به په ده کان ڕا قامه ر شه سه ر له ماوه  و جه کدا شواوه یه  تیرۆرستان، ئران به خاتری پشتیوانی له
 و  وه ته بووه یش جگیر نه تی عیراق وه ، ده وروپی کتی ئه ڵ ئامریکا و یه گه کی ناوکییه له ی چه رگیری کشه ده

ک  یه ڕاده  به  ساله١٤بی خۆیانن و کوردستانیش  زهه رگیری ملمالنی مه کان، ده  فیدرالیسته خۆدی دژه
  ؟ بار و گونجاوتر بووه ورۆ بۆ بیاردان له ک ئه ، ئایا هیچ کاتک وه خۆیه ربه سه
  

کی  یه وه ری بزووتنه ستپشخه  ده  له موو ئازادیخوازان دایه یی هه وی ئاماده گره شی داهاتوو له    ئاسۆی گه
وتن و ڕۆکتی   ڕکه  به ی که هوان  به وه ستنه  هیوابه ک له  نه ، گه ر ئاستی کۆمه سه رین له ری به ماوه جه

 ١٤ی   ماوه  له ی که خۆییه ربه  سه یه و راده یان تووشی شکست کردوو و ئه١٩٩١ڕینی ئازاری  دیموکراسی، ڕاپه
ڕ و  ڕووی شه ری عیراق و کوردستانیان ڕووبه ماوه ونی دون و جه  خه بوو، کرده سای ڕابوردوودا هه

تد کۆتایی بت، ..گوین، کۆسۆڤۆ و چیچان و  رزه  و هه کانی بۆسنه  کوشتارگه  به هی وانه  له  که وه تیرۆرک کرده
 !بت، بگومان ماندا درژتر ده سته  جه کتیڤی دیموکراسی له نی ڕادیۆئه مه  ته نی له مه  ته برنک که


