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بجلی هتۆ، ،دۆزی ناهوشیاراندەرەوەی سۆز و کین ل  
  ویستی بندپکی فرە ڕەهیارەب  

 
 هژن

13/07/2007  
  

 و نووسرانی کورد، پاش ڕووداوەکان دەکون و کاتکیش ک بخـۆ دەکون، وەك پیشی همیشیی ڕامیاران
همــوو بیارەکــان . ، بوارــك بــۆ ئامــادەیی ئــاوەز و لۆژیــك نــاهنوە داا بــت یــا ل دۆشــدامانل ناچاریــد

 دەردەچــن،  مــایپووچل بیارەکانــدا نك تنیــاوە و همــوو جارــك دووبــارەبوونوەی پــشوو دەســلمنن
  .خواستراو بدەست دنننبکو کشکان ئاۆزتر دەکن و سرەنجامکی نشیاو و 

  
ی سپتمبر ڕوویدا، زۆرینی رامیاران و نووسرانی کورد، پشینی تیرۆیان فرامـۆش کـرد و 11ك ک کات

کوتن هاودەردی لگڵ سرانی دەوتی ئمریکا و تالیبان و ئوسام یـان لکـردین کـارگی بهـاران و ئو 
چۆنیتی دەستاگیشتنی باندەکی همگ سرنج و پرسیارانی لسر ڕووداوەک و توانای خودی ئمریکا و 

ئوسام بو ناوەندە گرنگ و برچاوانی ئمریکـا، کچکـی نکـردە میـوانی ڕامیـاران و نووسـرانی کـورد، 
نك لبر ئوەی لوان نائاگــا بــوون، بکــو لبر ئوەی داخــوازی و خــۆزگی خۆیــان بــۆ لشکرکــشی 

ئمش وای لکردن پاش پالماری ئفگانستان، دەستو نـزا خون  هر .ئمریکا بۆ ناوچک وا گلی دەکردن
ب هاتنی لشکری زهلھـزکوە ببیـنن، ک بـۆ خـۆی سـرچاوەی زۆریـنی تیـرۆرە نودەوتییکـان و هر 

  .بخۆشی پروەردەکر و گشپدەری گروپ ئیسالمیی تیرۆرستکان ل ناوچکدا
  

ی پووچوە هاتن و عیراقیـان داگیرکـرد، ڕامیـاران و زۆریـنی ووۆمك بیانئمریکا و هاوپیمانکانی ب ک
ـــۆ هاوکـــاری و  ـــودا و بوبیانوویـــان ب ـــشا و رای گـــشتی کوردیـــان فری یـــان کللھرانی کـــورد هنووســـ

عیراق داگیر کـرا و هـیچ یك ل بنکـانی ئمریکـا و هـیچ یك ل پاسـاوەکانی . پشوازییکیان داتاشی
سدام حوسین گیرا و دادگایی کرا و هیچ یك ل ئامـانج و . ن  و نووسرانی کورد، راست دەرنچوونرامیارا

، ئوانــیش ل خونکــانی چوســاوانی کــورد، قوربانیــانی کــورد نهــاتندی و لگڵ ل ســدارەدانی ســدام
  . سدام، ئوانیش لبیرکران و لبیر دەکرنرکردنییسدارەدران، لگڵ لب

  
ش ئو لشاوە ل سرنج و ڕەخنی تاک هوشـیارەکانی کـورد ل دەسـالت و پـارت کـانی کـورد، لالیك پا

بکن بردەبازك و خۆیانی پـ قوتـار ) علی حسن مجید(پارت فرمانەواکانی کورد دەیانوت دادگایی 
 نــدەی تــر قــوڕەکــت هونایان تدارانی شــیعکــی تــرەوە دەســالین، لو بــکوە و ئنســتکبۆخۆیــان خ

چونک ڕای گـشتی جیھـانی لگڵ . هیی ک ل سدارەدانی سدام دا پیھستان، جارکی دوبارەی بکنوە
سزای سـدارەدا نیـی و ل سـدارەکانی دیکتـاتۆرکی وەك سـدام، شـیعکانی ل چوسـاوەوە کـردە خکـی 

  .یعیتی دونیای هاوچرخ نیی و رەهندی ڕووداوەکان نابینندرندە، خك ک هیچ خوندنوەیکیان بۆ واق
  

 وتووانی لنکـــۆ شـــو ـــار ئاســـودەیی و ب ـــۆ تاوانب ـــنوە، ئوا ب ئگر ب وردی ل ســـزای ســـدارە وردبی
ــارایی بردەوامــی  ــازار و ک ــانیش فرامۆشــکردنی ئ ــۆ قوربانی ســدارەدراویش پیرۆزکردنــی ســیمبولکیان و ب

 کسانك ک الینگری لسدارەدانن، سۆز و هچـوونی کـاتی، ک ڕەگیـان .وتی ژیانیاندائازارەکانیان ل ڕە
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چـونک تـاکی خکـی هـیچ وردکـردنوە و . ل بیرکردنوە و تۆسندنوەی خکیدای، پایان پوە دەنت
ئو .  دەبینــتلــدانوەیکی بــۆ شایــستکردنی قوربانییکــانی نیــی و تنیــا خــون و خــون لبرامبریــدا
لناخی ویـدا . خوندنوەی بۆ ئگرەکانی ژیانی قوربانییك نیی و ڕەهندەکانی تۆسندنەوەش نابینت

ئژدیھایکی هزار سر هی و تنیـا تینـوویتی بخـون دەشـکت و همـوو چژەکـانی بردەوامـی ژیـان و 
ئم بـۆ خـۆی نك تنیـا تنگیـشتن ل . بینـتئارامکردنوەی ئازارەکانی لو ساتی تۆسندنوەدا دە

  .شایستیی قوربانیان، بکو تنگیشتن ل تۆی بردەوام ل هگرانی توخمی توندوتیژی و دیکتاتۆری
  

 کاتـك ک دەبیـنم  دا لم بارەوە قـسی خـۆمم کـردووە، بالم)سدام حوسین(هرچند لسروبری گرتنی 
علـی حسـن (ینی و نووسرانك بنـاوی برەی جمـاوەرەوە داوای لسـدارەدانی ناوەندك بناوی بیال

و سوکایتیش ب نووسرانك دەکن، ک لبری تـۆی خکـی و کـورتبینی و دەکن ن ل هبج )مجید
توانم ئیتـر نـا. سۆزاوی بوونی بیارەکان، خوازیـاری تـۆی بردەوام و ڕیـشیی و شایـستن ل تاوانبـاران

 کیـانی خم بـۆ تـۆوە الوانی شارەکرچاومبدەنگ بم و بب- یکیـانکی خیوقنیـا کـاردانت ک 
ــ ــاتۆرانی خ ــدوتیژییکی ڕگزپرەســتانی دیکت ــبر تون ــان ل -لبرام ــوو داخوازییکانی ــدرن و هم  هانب

تی ئازیزانیـان لگڵ مرگـی دڕنـدەیکی ملپراندنی دیکتاتۆرکدا بچووك بکنوە و بیست سـاڵ ئـازار و کۆسـ
توانی شــارەکم ل و ئازارچشــئم بــجگ لوە ک الوان . دا بخــاك بــسپرن) علــی حســن مجیــد(وەك 

رامـانی چرکساتی لسدارەدانی کسکی دڕەندەی وادا، ونای چوساوەییان لدەست دەدەن و ل ئـاونی ت
، هرواش یـان هلواسـی)الل نجیب(ل ئفگانستان انیان لدەنیشت، ک رای گشتی جیھانیدا ونای ئو دڕند

 ــت ن و دەبــر ــر دەک ــانی لبی ــدەییوە کردەوەک ــدیش لوپڕی دڕن ــن مجی ــی حس ــارکی وەك  عل تاوانب
  .بستزمانك بدەست تۆخوازانکی خکییوە

  
 برچــاوی خۆمــان، چــۆن مــرۆڤ ســرەرای بــا ســاتك ونکــانی ســدام ل کــاتی ل ســدارەداندا بننیــنوە

تاوانباربوونی دیکتاتۆرکی وا، کچی ل سدارەدەرەکان و ئوانش ک هلھلیان دەکشا، بجگ ل ونای 
من پم وانیی خکی هلبج لبر . مرۆڤی نخۆش و کافام و بیرتنك، هیچی تریان ل خۆ نیشان ندەدا

بکـو لو . ارنکردنی ئوان ل سدارە ندرا، بـۆی خمگـین و سرسـام بـوونئوەی ک سدام لسر کیمیاب
ساتدا فرامۆشکردنی خۆیان هات برچـاو و دەرکیـان بوەکـرد ک ئـازاری ئوان ل چنـد خولککـدا لبیـر 

گـری هروا پمـوای ئوانی الین. یـان تـدا ل سـدارە درا)سـدام حوسـین(دەکرت، ڕك ئو خولکـانی 
لسدارەدانن، ڕك وەك ئو پشمرگان وان، ک ڕۆژانك ل پرسگکانی رژمی بعسدا سوکایتیان پدەکرا 

ئیتـر ئم ئـامتبوونی ئـاوەزی . بخۆیان کوتـن سـوکایتی ب خکـیو هر ل دوای راپرینوە یکسر 
  .بیار دەداتتیدا چوساوە و چوسنرە ل چرکساتکدا، ک سۆز و هچوون 

  
 ی کرانو نووسك لهیچ ی موانییپ مـاوەرەوە لرژەوەنـدی جی برژەوەنـدی –سـۆنگی بك سـۆنگن

ی تاوانبــارن، خوازیــاری ئــازادبوونی )علــی حســن مجیــد( دژی تــۆی ل ســدارەدانی -دەســتوە
ك بکیــن، ک هم پــب پــستی ئــمی قوربــانی دەبــت داوای شــوە تــۆی. تاوانبــارگلی لو چشــن بــن

ــاوانگلی وا ــت لبردەم ڕوودانوەی ت گربم ڕــراوە، ه ــان ک ــت، ک برامبرم ــك ب وردی . تاوان ر بگئ
سرنجی مژوو بدەین، ئوا پرە ل کوکردن و ل سدارەدان و سوتاندن و هواسین و سـرپراندن، کچـی 

ئایـا ئم بـۆ تامـان و هلوـستکردن .  قوربـانیش بـ هژمـارترتادت تاوانبار و دیکتاتۆر فرەتر دەبـن و
ست نییب ? ل کی گونجـاوتر بـۆ تـۆوازـت شـتواننـدە الوازە نکدا هردەم وەها پرسبئایا ئاوەزمان ل

  ?تاوانباران بدۆزتوە
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گیـشتن لمش سـرەتا بـۆ ت. ، وەالمک نخرە، ئگر بمانوت ب سرنجامكی پۆزەتیڤ بگینبڕای من

 )علـی حسـن مجیـد( یا )سدام حوسین(پویست لوە بگین، ک ئنفال و کیمیاباران بریاری تاککسی 
برەنجــامی هاوپــشتی و نــین، بکــو ل پــش همــووانوە بیــاری دەســالت و پــارتکی سیاســین، ئوســا 

واجـار زەمینخۆشـکردنکانی هـزە چکـدارەکانی ، دبدەنگی زلھزە جیھانییکان و دەولتکانی نـاوچکن
هر بۆی .  ئارن-بۆرژوازی کورد ب هاوکاری ئران و ئامتکردنی کشی کورد و بعس لگڵ شڕی عیراق
قوربانیـان دراوەت کیش لئـاوڕ ندراوە و نسـ تۆ ك، نند تاکدارەدانی چسل ر بر. وەبگریش ایـئ

 ئوا یکم دەبوو خلکـی هلبـج خوازیـاری ،شتك بکرتەك سیبولك بۆ شارەک وبت هر لو شارەدا 
دووەم، دەبـوو پـش دەرکردنـی هر بریارـك تواوی ئو دەولت و . دادگاییکردنی تاوانباران لو شـارەدا بـن

اوتـاوانی هزانی کۆمآیان ب ڕژمی بعـس یـا بـدەنگیان برامـبر تاوانکـانی بعـس کـردووە، دان ب ه
ســیم، . خۆیانــدا بنــن و داوای لبــوردن ل دانیــشتوانی نــاوچ ئنفالکراوەکــان و کیمیابارانکراوەکــان بــکن

 جینۆسایدی گلی کوردستان لالین ڕژمی بعـس و بنـاوی عـروبوەدەبوو ڕژمی ئستای عیراق ب فرمی 
ەبــووی زیــان مــادیی و مرۆییکــان بکــاتوە و بناســت و ئو ڕۆژان بکــات یــادکی فرمــی ل عیراقــدا و قر

هنگاوی یکمیش هم ژینگی ئو ناوچان پاك بکاتوە و شار و شـارۆچک و گونـدەکان ئـاوەدان بکـاتوە، 
هم شــونوارەکانی ئو تــاوانگل بناســنت، لوان گــۆڕە ب کۆمکــانی نــو بابانکــان، خــستنرووی 

ئوســا دادگــاییکردنی ســدام و .  ب دەوت عرەبییکــانرمیــان و بادینــانلیــستی کیــژۆ فرۆشــراوەکانی گ
یا بندکردنیان لگڵ کـاری دارودەستکی ل هبجدا و سزادانیان ب بندکردنی هتایی هر ل هلبجدا 

لکـانی هرابوەی زنکردنو کـارە خـاودا و دەشـکرا ئ بجلهنیان لمژایی تدر ب ـتزۆرەملب بـج .
نی  شـونی سـرگرمی و منـاالکرتهروەها دەکرا لبری باخی ئاژەن ل هلبج زیندانی ئو تاونباران ب

  .هویان ل بکنهلبج بیانی تا ئوارە هاو
  

ـــدن و  ـــك، هخان ور هـــشتنی ه ـــی بسرەنجامگی ـــت، ک مرج چـــر ن ـــمان لبی ـــست ئوەش پوی
بۆ ئوەی جماوەر متمانی ب دسۆزی و لبـاوی .  ک خاوەنی ئو داخوازییاننهنانمیدانی جماوەرک

هولکان هبت، پویست هر کۆمڵ و ناوەنـد و تاککسـك ک لو پنـاوەدا دەسـتبکار بـووە و دەبـت، 
ڕیـــزی خـــۆی ل ڕیـــزی دەســـت و تـــوخم دەســـالتخوازەکان، ک هردەم تکۆشـــانی جماوەریـــان وەك 

وەبنکار بردووە، جیا بککانیان بماوەرییدژە ج ئامانج یشتن بوە و گڕینك بۆ پردەباز . یاننامب
و بــــانگوازی بــــ هنگاوهاویــــشتن و دەربینــــی ســــۆزی نووســــران ببــــ هخانــــدنی بــــزووتنوە 

هو دژەخونییکـانی کۆمالیتییکان، هیچکات نیتوانیوە خۆزگیك بکات کتوار، هیچکـات نیتوانیـوە 
  !دەسالت و دەسالتخوازان برامبر جماوەری ستمدیدە ناکارا بکات

  
کامیـان ڕەهنـد و کـارایی ل سـاڕژی برینکانمانـدا ? انئایا بندکردنی همیـشیی تـۆی یـان ل سـدارەد

یه ?  
  

رکردن و ئاسـوودەکردنیان و سـدارە برای من نك تنیا ل سدارەدانی تاوانبارگلکی وا، دەبت هۆی رزگـا
دەگرتوە، بکو تۆی کوشتن و بینیش دەکات ڕسا و یاساییکی باو ل کۆمـدا  شونی گوللی بزەیی

و زەمینی بردەوامی ئم سزای ل سایی دەسالتدارە دیموکراتکاندا ساز دەکات و دەبت شتکی ئاسـایی و 
ۆ دەست دەست الوانی هلبج لالین پـشمرگکانی پـارت و دەسـالتوە سبین وەك ڕۆژانی شڕی ناوخ

ئم بــجگ لوەی، ئوانی ک بیــارە پتــی ســدارە بــکن ملــی تاوانبــارکی واوە، . گوللبــاران دەکــرن
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ان بخۆیان دەستییان ل ئنفال و کیمیابارنی هلبجدا بجۆرـك ل جۆرەکـان هی و مـژووی ئو رووداو
 ئم شــارەدا هــشتاک ونــای هنــدە نــزیک نك ل بیــری بســاالچوانی هلبــجدا بکــو ل بیــری الوانــی

هشتا هاوار و شات و شیی تلڤزیۆنکانی عیراق و ئران ! پشمرگ و پاسدار و فرۆککانی بعس زیندووە
 گرتنـی هبـج و سـرکوتنیان ب  ل گومانـدا دەزرنگـتوە، ک هواـیهزەکـانی پـشمرگئستگی و 

ــدا دەدا ــاو شــهیدەکانی ! گومان ــت، ئوا پویــست زۆرــك ل بن دارە بســ مــان لــت تۆــار ب ئگر بی
  !پشمرگش زیندوو بکینوە، تا ل تۆی هلبجدا ل سدارەیان بدەین

  
ت گوللی بزەیی بت و بـۆ قوربانیـانیش  وەك خستمڕوو، لسدارەدان بۆ تاوانباران تنیا دەتوانهروەها

 ! و سـینوەی کارەسـاتکان ل یاداوەریـداچکردنی ئازار و خمکانیانیشواندنی ونای چوساوەییان و به
 وە، کتوە هوشــیار بکــرمــاوەر بج ویــستپ بــۆی تــك و لشــتن و ئنخو وە و لونترســاندن دوورک

ئم مرجـی ئاسـودەیی و . و راونـان ل ڕـسا کۆمیتییکانیـدا بـتهوی سـینوەی کوشـتن و سـدارە 
 وەیڕانشـی گکوانچپ ،ندروسـترخی تکی هاوچیگکـانی بنیاتنانی کۆمتاریک بـۆ باوەشـی چـاخ
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