
  !دووایین ده رگا بۆ داخرا؟                                   
وه می داوای ئه و په نابه رانه  بت که  له  شونی ژیانیاندا ئاسوده یی و ئاسایش و ئارامی نامۆیه و )  نا(مایه ی سه رسوڕمان و پکه نینه  که  

ده م و !)  که  بیاره  پارزگاری له  خه ک بکه ن( له شونی ژیانیاندا پۆلیسه کان  سه ربین و ته قینه وه وه و ده نگی تفه نگ ده سه تداره  ،که
چاویان هه ده پچن و ناورن خۆیان ئاشکرا بکه ن نه بادا شه و تیرۆریستان بچنه  سه ریان به م قه مه  به  ده ست و مرۆڤ سه ربه کان ده م و 

به  په نابه رانی ئه م شه ڕستانه  ده ن ووته که تان !!   په یامنره کاندا هه ڕه شه ی کوشتن ده که ن چاویان هه ناپچن و له  به رامبه ر میدیاو
   !!ئاسایش و ئارامه  بگه ڕنه وه

ته  تاریکه که تان بگه ڕنه وه  بۆ ئه فغانستان ئه وه  نییه  حکومه   فه رمانگه ی کۆچبه ران له  ووتانی ئه وروپا به  په نابه رانی ئه فغانی ده ن
 ،به  ئرانییه کان ده ن خاته می ئا گری شۆڕشی چاکسازی هه کردووه  ده توانن بۆنه وه  به  ئاسایش بژین و له  به ر بک ڕۆشن بووه ته وه

بۆنه وه  له  سایه ی کۆماری ڕووخاو )  صدام(کپه ی ئه و ئاگره دا به  بترس خۆتان گه رم بکه نه وه  ،به  عراقییه کان ده ن کۆماری ترسی 
ئه مانه  وه مه  به  ڕوو ساده و له  ناوه ڕۆکدا سیاسیه کانی ده وه تانی ئه وروپایه  !!  دیموکراسی فه لوجه دا به  خون ده م و چاوتان بشۆن 

ی حکومه ته کانیاندا  )بیان والده(سی له  به ڕووی په نابه رانی ئه و ووتانه ی که  شه ی نائارامییه  ، که  شه ڕو تیرۆرو سه رکوتی سیا
به م وه مه ش له مال په نابه رانکی زۆرو له والش  ماڵ و مندایان له  چاوه ڕوانییه کی درژدا که  ئه وسه ری  !!  نوسراوه و سه قامگیر کراوه

      .دیارنییه  ڕاگیراون و تووشی چه ندین گری سایکۆلۆژی و نه خۆشی ده روونی بوون
ی ووته وه  به  ڕووی په نابه راندا به  گشتی و په نابه رانی کورد به  تایبه تی،له  ساوه  1998تی سوید دووایین ده رگابوو به  کراوه یی ماب 

نی ئه و زۆنه  سه رجه می ده وه ته کانی ئه وروپا له  ژر ئه و بیانووه دا که  کوردستان زۆنکی ئارامه و هه ڕه شه ی کوشتن له  سه ر دانیشتووا
ده ده نه وه  به  که یسی په نابه ری کورد، )  نا(هتد، له  ژر ئه م بیانووانه دا وه می ..........نییه و کورده کان ده وه تی خۆماییان هه یه و

رانی کوردستانی  ده رگاکانی ئاوه بوو به ڕووی په نابه 2002هه تا سای   به م ده وه تی سویدی ئه ندامی یه کتی ئه وروپا
سه یر که  له  الیه ن حکومه ته وه  درابوو نه ک )   بگه یی3( دا ده وه تی سوید به  بیارکی 11/4/2002عراقدا،سه ره نجام له  به رواری 
ئارامبوونی (ۆری ئه م دووایین ده رگا ئاوه ی داخست، ده وه تی سوید به م بیاره  م)    Migration(له  الیه ن فه رمانگه ی کۆچبه ران

ی داله و ڕاپۆرته ی که  کوردستانی وه ک زۆنکی ئارام پناسه  ده کرد ،ڕاپۆرتک که  له کوردستانه وه  ئاماده  کرابوو نووسرابوو، )  کوردستان
تانیان وه ک فۆتۆ کۆپی ڕۆکی نگه تیڤانه یان بینی له  ئاماده کردن و نووسینیداو کوردس)  پارتی و یه کتی(هه ردوو حیزبی ده سه تدار 

پناسه  کردو به مه ش )  ته نانه ت هه ڕه شه ی ئه و کاتی به عسیش(ئه وروپاو جوگرافیایه کی ئارام و به  دوور له  هه موو هه ڕه شه یه ک 
ن به ره و داخستنیان ده برد به م به شدارییان کرد له  خراتر داخستنی ده رگایه کی ئاوه  به  ڕووی په نابه راندا که  خودی فاکته ره  سیاسیه کا

  .ڕه نگه  دره نگتر
  : که یس شانسی ئه وه ی ده بت  مافی په نابه رتی وه رگرت له  سویدا ئه ویش3به  پی بیاره که ی ده وه تی سوید ته نھا 

  .مه ترسی کوشتن له  سه ر ژیانی بووه  که یسی سیاسی که  خاوه نه که ی به  به گه وه  بیسه لمنت که  سه ر به  گروپکی سیاسیه و   -١
  . ، دیسانه وه  به  به گه وه  که یسی ژنانک که  له سه ر مه سایلی شه ره ف و ناموسپه رستی ژیانیان له  مه ترسیدا بووه  -٢
  .که یسی مناڵ و مرمنداڵ و مه سایله  مرۆییه  بچاره سه ره کان وه ک نه خۆشییه  کوشنده کان و که مئه ندامی   -٣

 که یسه ی سه ره وه شی خسته  ژر سبه ری 3 به  غه یره  ڕه سمی ئه م 11/4/2002به م له  دوای ڕووخانی ڕژمی به عس بیاره که ی 
و بۆ ته نانه ت که یسی ئه و په نابه ره  عه ره بانه ش که  پش ڕووخانی ڕژمی به عس ئومدک هه بو! خۆیه وه و دوایین کلیلی دا له  دوایین ده رگا

 9/3/2004وه رگرتنیان له  سبه ری ئه و بیاره دا زه ردبوو ، به  مانایه کی تر بیارک که  له  سه ره تاوه  تایبه ت بوو به  کورد ،له  دوای 
  وه  گشتی کرایه وه  به  سه ر هه موو په نابه رکی عراقیدا

  :فاکته ره  سیاسیه کانی پشتی بیاری نه دانی مافی په نابه رتی
بۆ ده ستنیشان کردنی فاکته ره  سیاسیه کانی ئه م ده رگا داخستنه  به  ڕووی په نابه راندا پویسته  بک بگه ڕینه وه  بۆ دواوه  ،به  

شه رق به  ڕابه رایه تی ( سای ڕابردوو ،بۆ سه رده مک که  به  دابه شبوونی دونیا به  سه ر هه ردوو بلۆکی 80-70دیاریکراوی بۆ 
ناسرابوو ،پم وایه  هه ر قسه و باسکی سیاسی و ئابووریش ،کاریگه رییه کانی ئه و )  ه ت و غه رب به  ڕابه رایه تی ئه مریکاسۆڤی

  .مژووه  له  به ر چاو نه گرت ،ناکام ده بت و کورت دنت
کاریگه ری هه یه  له  سه ر )  ساڵ  60دوای (به  بوای من وه ک چۆن ته قینه وه ی بۆمبی ئه تۆمی له  هیرۆشیما تا ئستاش 

ته ندروستی مناک که  ئستا له و جوگرافیایه دا له  دایک ده بت ،هه ره س هنان و کۆتایی هاتنی کشمه کشی ناسراو به  
سی و  سایتر کاریگه ری خۆی داده نت له  سه ر ڕووداوه  سیا60به  هه مان شوه  هه تا )  دونیای دوو قوتبی و جه نگی سارد(

  !ئابوورییه کانی دونیای له مه ودوا
له و ڕه وه نده  سیاسی و مژووییه دا بوو که  مافی په نابه رتی وه ک ساده ترین و سه ره تاییترین مافی مرۆڤ سه پنرا به  سه ر سه رمایه داری و 

بزوتنه وه ی ئازادیخوازی و چه پ و کۆمۆنیستی بوو له و حکومه ته کانیدا،سه پاندنی مافی په نابه رتی به رهه می خه بات و تکۆشان و فشاری 
مژووه دا ، بزوتنه وه ی ئازادیخوازی وه ک بزوتنه وه یه کی خاوه ن فشار وسه ره کی له  کۆمه گه ی ئه وروپیدا له و مژووه  دیاریکراوه داو له  



وو به  ملدان به  زۆرک له  مافه  سه ره تایی و مه ده نی وسیاسی و پرۆسه یه کی خه باتکارانه دا سه رمایه داری و حکومه ته کانی ناچارکردب
ئابوورییه کانی خه ک ، کۆمۆنیسته کان و چه په کان ده وری ڕابه رییان هه بوو له و خه باته دا،به  مانایه کی تر مافی په نابه رتی به رهه می 

   .ووه  که  سه رمایه داری له  ژیر فشاردا بووهپرۆسه یه کی خه باتکارانه یه  و له  بگه یه کی مژووییدا ب
سۆڤیه ت بوو ،ده یه ی ڕاگه یاندنی سه رکه وتنی سه رمایه داری بازاڕی ئازاد )به ناو سوسیالیستی( ده یه ی هه ره سھنانی بلۆکی 90به م ده یه ی 

 پکرد له  کشمه آشدا، بورژوازی له  چینکی هرش ،هاوسه نگی هزه کان گۆڕا ،جگاو ڕگای بزوتنه وه  کۆمه یه تیه کانی جگۆڕک
سیاسی که  جاران له  ژر فشاری بزوتنه وه  سه ره کییه کانی /بۆکراوه وه  گۆڕی بۆ چینکی هرشبه ر ، سه رمایه داری وه ک نیزامکی ئابووری

پشت به و بزوتنه وانه   ده به ستت که  بووبوون به  به شک له  مژوو کۆمه گادا بوو ئستا هرش ده کاته  سه ر ئه و بزوتنه وانه و له م جه نگه یدا 
  ..... .ته نھا له  تاقیگاکانی لکۆینه وه دا ده ست ئه که وتن وه ک ڕاسیزم و 

ابوو به  سه ریدا وه ک  سای ڕابردوودا به  زۆر سه پنر50/60 ئه و ده سکه وتانه یه  که  له  وه رگرتنه وه ی  یه که م هرشی سه رمایه داری بۆ 
و )دونیای دوو قوتبی(، به  کۆتایی هاتنی ملمالن و کشمه کشی )هتد.........مافی په نابه رتی ،بیمه  ته ندروستی و کۆمه یه تییه کان و(

 و مافانه  وه رگرته وه  له  خه ک، پاشه کشه ی چه پ و کۆمۆنیزم ئیتر له مپه ره کانی به رده می سه رمایه داری الچووه و مه یدان چۆبووه  تا ئه
جگه ی بوا پکردن نه بوو ئه گه ر له  پش نه وه ده کان بووترایه  کرکارک له  سویدا له  سه ر خاوبوونه وه  له  کاردا ده رکراوه  به م ئه مۆ 

دیاره  ئه مه یان باسکی درژتره و نامه وت لره دا له  سه ری (مافکی یاسایی کارگه  و خاوه نکاره  که کرکارک له  ژر ئه و بیانووه دا ده ربکات
  ) .بدوم

په نابه رتی وه ک )  کۆمۆنیزم و چه پی کۆمه گا هزی کاریگه ر بوون تیایدا(له و ڕه وه نده  سیاسی و مژووییه دا که  له سه ره وه  باسم کردو 
که  سه رمایه داری به  ب له مپه ری چه پ و کۆمۆنیزم هرش ده کاته  سه ر (وه نده  تازه شدا مافکی ساده ی ئینسان به رجه سته بوو ، وه  له م ڕه 

ده رگاکان داده خرن به  ڕووی په نابه راندا ،ته نیا ئومدیش بۆ پارزگاری کردن له م مافه  سه ره تاییه و )  هه موو ڕوویه کی گه شی کۆمه گا
مه ودوا گری خواردووه  به  ڕاده ی وه ستانه وه و پشگرتن به  هرشی سه رمایه داری  جیھانی ،له م سه رجه م مافه کانی تری ئینسان ،له 

  . خه باته شدا ته نیا نین 
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