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  پناو کوردستانکی نودا له
  باس                                                         ئیبراهیم عه

زموونی  وردو درشتی ئه کانیان و دواتریش به ی قوربانه بات و ژماره کۆی سانی خه بهروا  بپهکانی کوردستان،   سیاسییه رپرسه  به مکه زۆر ده
  ردوو حیزبه بینی هه ڕۆیی و پھه زده. ن  ده رمی کوردستان، هه تی هه کانی حکوومه نگاوه  بۆ تکای کارو هه ووه تداری و له سه ده
تی دیموکراسی و  حکوومه ی به وا ئیدارییه رمانه  فه  شوازهو ردووکیشیان به هه جیاو به  به که ریه ههڕابردووی سیاسیی خۆیان  ، به که تداره سه ده

  ره شی هه ناکانیان به  تح و سه مهربم؛   گه ی نییهڕۆی ، زده پالن کراوه و به خشه هن ماتیک و به  سیسته ، هندهناسنن کی ده خه تگوزار به خزمه
پالن و  به  که کی ی خه زانینییه نه  له وه ین و مانهق  چهو  ئه؟! وه  هشتۆته زانینی کوشنده گۆماوکی نه کیان له  زۆری هاووتیان و خه ره هه
  وه داخه  ئاستک، زۆر به یشتۆته واییان گه رمانه کانی فه ڕیکردنی ساه ڵ به گه ، له نجامدراوه ئهکانیان  ته و حکوومه )puk u pdk(یی  خشه نه
  ته هاتونهنجا سای،  باتکی په دوای خهی دون و پرێ  چی ده بات، که کانی خه ساه  له وه رزداربوونه ڕینی حوکمانیان و قه ڕایی تپه ره سه
و   ئهی وییه رمانه و فه دائی ئه ی ئه وه ئهڵ  گه ل له کن، وه تباری خه رزدارو منه وان قه ئه  لماوه سهلیل  و ده گه یان به ده ی به وه ت و جیاله سه رده سه

تگوزاری و  خشینی خزمه به هکانیان و پن ستوورییه نوونی و دهنی و سیاسیی و قا ده  مه هری ماف به سته ک و ده نی خهکا ناساندنی مافه  له دوو حیزبه
  یه وه ساتبارتر ئه  کاره وه  لهل ، وه ش کردووه  ببهکیان زۆری خه ره شی هه  بههتد،..شداری سیاسی ،  رانی و به خۆشگوزهبوونی  رنه به سته ده

  .  وه داخه  به.ن واکانیان ناکه ڕه م خواست و مافه رده ی به  تاریکه م و مژه موو ته و هه رکیش به واوی ده ته به ر ان هههاووتی
ک  ستی یه ده( بن  ر زۆر ده نووسان هه کایمی و ڕۆژنامه رو ئه رو توژه نووسه کاران له خنه ت و ڕه سه گیری ده خه  یه ختانه رچی خۆشبه گه  ئه 
کی  یه ک به کان و یه کی زۆریان بۆ مرۆڤه رۆشییه  په وه قوویی دیانه ی له گرانه خنه و ڕه نن ئه گمه  ده وه داخه  بهم  به)کیان خۆشبت  یه به

کان  کارییه م و کوڕی و خراپه نی کهقاودا گرتن و له خنه ر ڕه ، ئاخر ههوتووبن رکه  سه دا زدهربین ده بت و له ی خۆیان هه که کانی نیشتمانه تاکه
م ئایا  م و به به! مترنین بن که ر زۆرتر نه گه ران ئه خونه کاران له خنه ی ڕه ڕیژه ئستادا  له چن که  ده وه الی ئه کان به زنده  مه ، چونکه گرنگ نییه

کی د  بفرت و ف بت و له  هنده مایه و بته  دواجار ئهوتۆی تدابت  ئهکی یهیما  بته هو قوویی دیانه ی له وانه ندن ئه ، چه وه بیرمان کردۆته
و  ئهیان تدابت تا  وه گی ئه  ئاماده وه ده کانیان له خنه و ڕه واژه سته ربین و نووسینی ده ڵ ده گه ی له یه و ئاسته  ئه قووالبت بگاته  هه وره گه
  !  ؟ وه  کوردمان بیرخاتهی وره دی پشوای گه مه ری ئاشتی و قازی محه مبه سیحی پغه سای مهقووربانی عی م خۆبه ی النی که یه ڕاده
م و  شیان بکه دا دابه که رگروپ و یه سه م و به کاران بکه خنه ندی ڕه  بم پۆلنبه یدا کاری منیش نییهڕاست م، له زوو ناکه و ئاره  گریگ نییه وه مهال به

وت  مه ی ده وه د ئه قه م، به رخه ده وه  وه کانیانه گرافه ڕه و په ده ان لهگر خنه ستی ڕه به ماو مه روونشیکاری ته کو دکتۆری ده ۆشم وهربم خ ئینجا هه
  ن و دووباره که دهان ئابووریمتیی و  یه ی وردو درشتی ژیانی سیاسیی و کۆمه قینه ی ڕاسته  ڕاڤه، کادیمیانه و ئه ی قانوونیانه وانه نن ئه گمه بم ده
ی  که ڕاستییهکیدا چنراون،  هۆش و بیری خه له)کو مین  وه (ی ش و سپیانه موو درۆ ڕه و هه هۆی ئه کوردستان به  ئاخر له. وه نه که دهیان  پناسه

لک   گهشدا مه ڵ ئه گه وکات لهها.  جوانی و ناشرینیان لکئاندووهش و سپی، تاریک و ڕوون،  ، ڕه مھناوه رهه وتدا به دۆخکیان له
ر  سه زانینی به مناکی نه ردکی خه ده  مه ئه  که؟!گران بگات خنه رامی بوژان و ڕه مه کامی دڵ له  مرۆڤ بتوانت به  ئاسان نییه و هنده تکرده حمه زه

،  ند گرتووه کی توانامه خه  ڕگای له وه داخه دیسان به  که بووهر درووست  سه معی له جه سته ش بیارکی ده که رده ربوی ده ، به گادا گشتاندووه کۆمه
کی و  ی خه موو بمافییه هه و  ن و ئاخر ئه کان بکه ی و یاسایهستوور ده ی باری وت و مافه و شۆڤه زووو دخوازی خۆیان ڕاڤه ئاره بن به که

رچی  گه ئهگرن،  ده خنه تووندیش ڕه ت به نانه ی ته وانه ی ئه زۆربه  وه یمه  ده. وه ه بردونبیر موو شتکی له تایی هه هر سه ره شتی هه بوونیان به گیرۆده
نگخواردووی ئازارو ناخی  ی په کان هنده  لگیراوه خنه ڕه ی شته وه قکردنه م زه گیرن، به رده ند وه هه ت به سه الی ده  لهانکانیش نه خه ڕه هندک له

ی  خنه الی ڕه نجامیش به ره و ده وه کیان پ هوشیار ناکرته سانایی خه ز به ر کاغه  سه دنهکی  مه ڕه هه  کان هنده خنه ریش رهن و زۆرجاانر نووسه
  . زانستیدا ناکشن

  وه شکته تکدا ده الی بابه ست، به به ی قسان و مه  کورته:بت بم  ده وه همه مدا نه که ستی وتاره به ووری مه ده مکی تاریک به ی چیتر ته وه بۆئه
دوو  له)) پناو کوردستانکی نودا  له(( مان ناونیشان  هه ی به کادیمیا هژایانه رو ئه و نووسه کک له ی یه ر کتبکی ناوازه سه  له کردنه قسه که

کانی ڕگای  شیکارو ئاماژه و به یی کوردستان کردووه نووکه ی بۆ دۆخی هه نایاب و ناوازهکی  یه وه دا، توژینه وره  گه باره ی قه ڕه الپه) 548(توی 
 ،دا بچم م کتبه ردی ئه رۆک و سه الی ناوه  بهکورتی و زۆربه رپیانه ی سه وه رله به.  ۆن بۆ کوردستانی نوێ کردووهبۆ تکشانی کوردستانی ک

ڵ  گه  له ، یه  ههکه رگی کتبه ر به سه ر له  توژه س قۆیناوی نھا له ی ته ڕاییه موو خاکه و هه ئه م که ر بده ه بۆ توژ  بفه دیه و شایه  ئه پویسته
و ئستا   هناوهست ده پا بهوور ددین و زانکۆکانی ئه الحه زانکۆی سه کانی مرۆڤ له قانوون و مافه  لهرزی  به ندان بوانامه چه گری ر هه توژهی  وه ئه
ق هه کۆلیژی یاسا له  له ره ده ۆفیسۆری یاریدهپ ر، ئینجا ناوی سی خۆی ولبه وه رگ و ناوه ر به سه  لهی)د قادر  مه ڕزگار محه( ۆکه ی کت  

کانی  ڕه ر الپه سه لهت  نانه رگ و ته ر به سه  له،کی خۆی یه نهت و نانه ته  که یه وه ر ئه ی نووسه ڕایی زده تیدان بۆ خاکه ت شایه نانه ته،  داناوه
زانستخوازی و  هوشیارخوازانهو زابوونی گیانی  وه  درژبۆته که  بۆ کۆتایی کتبه تاوه ره سه ی له روون همنیه و ده  له جگهو  مه ئه . ناوه  دانه،ش وه ناوه
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م و  کهر کۆی  سه ستی له ی ده وه و جیالهڕیایی   لهیزر  په ت و دووره رامی تایبه رژی و مهگمار ده کان و دوور له ته ی پرس و بابه ر شرۆڤه سه به
تی  کان و چۆنیه  سیاسییه ت و ئازدییه سه می حوکمانی و گرنگی ئاوگۆڕی ده ماکانی ژیانی ڕامیاری و  سیسته نسیپ و بنه  په؛کانی کوڕییه
ت  تی سیاسیی و حکوومه سه تی ده فافیه شهکرێ و   پگیری لده قسه وام به هرد به ی یاسا که بوونه ر نه روه و سه ی ئه وه قکردنه ربوونی یاساو زه روه سه

و  یان پکراوه  ئاماژه وه ته هجورئ ی به  شیاوو گونجاوانه اچارهراوردو ڕیگ و به ڵ ئه گه هاوکات له تی تر، یان بابه یاندی ئازادو ده ڕاگه و گرنگیدان به
           .خۆش بتزارجار  ههکانی  سته  و ده که تی بوونی کتبه ر بابه سه  له تییه  شایه، ر کراوه سه پگریان له

و  ئه: یت  پمان ده هو که ناونیشانی کتبه ر له  هه کو هاتووه  به ستاوه وه زایی ڕانه  گرتنکی هاکه خنه ڕه  بهر  هه و هژایه ی ڕاستی بت ئه وه ئه
  قینه کی ڕاسته یموکراسییه د،کوتین هۆی بۆده وام ده رده بهی  و دیموراسییه ، ئه لگوتراوه زۆر زۆری پھهی  ته وومهو حک  تداین، ئه ی ئمه هکوردستان

کانی  ڕامیارییه   هالنانی وردو ردشتی کار رۆشی وه و زۆر په  بردۆته نده و چه کانی بۆ ئه تییه هامه ردو نه موو ده ری هه وهه جهش  ئازایانه ، نییه
کی  ی خه وه کی خۆی بۆ هوشیاربوونه یه  موو تواناو ڕاڤه و هه مۆیه ئه ر له ساڵ به)16(ڕبوونی  ی زیاتر تپه وه درژبوونه  که یه وکهنو هه
زانینی  نه کان له کانی مرۆڤه ختییه دبه م به رجه  سه وه داخه و به که گایه کۆمهر  ردی هه ی ده قینه رمانی ڕاسته ی ده و هوشیارییه ، ئه رخانکردووه ته
  .تی یه وه کانی خۆیه مافه
م،  ر بکه ڕاستی بۆ نووسه و دوور له  ڕیکمکی ببناغه وه و هۆیه م، تابه رم بکه ری پگه ری خۆنه م و سه  بکه که تحی کتبه دوای مه وت بم به نامه
فریواندنی  ستم هه به  مه ریش ئاگاداره و خوای بانی سه ش نییه که ره و نووسه که بهکت گوتن به ش بۆ پھه م وتاره ست و خوودی ئه به بژاردنی مه هه

رو  ری بیری نووسه وهه خر، گه نانه.  وه ته تیشم نایه هناع ڕو قه ڵ باوه گه و له ی نییهر پویستیشم پ  هه؛ژم خۆڕازیبوونیش یه و بله ر نییه خونه
ی بف  وه ش گرینگتر هوشیارکردنه مانه موو ئه هه کان و له  زانستییه  ڕگاچارهی وه کان و دۆزینه رده انی دهک نهقی  ڕاسته ستنیشانه پکان و ده

دان هۆکاری تر خۆیان  یان و سه و ده مانه موو ئه ، هه ستاوه ی خۆی پی هه که کانی نیشتیمانه بۆ مرۆڤ ئینجا تاکهرۆشیان  په دکتۆر ڕزگار له که
  . بنووسم و وتاره بم ئه ، که رزکردووه دا فه و وتاره کانم له ربینه ووسین و دهر بیاری ن سه به
 خواست و ی دوور له وه ترسی ئه له( خۆڕانابینم   ل هشتا له که کانی کتبه باشه ره  هه نه الیه م له ندکی زۆر زۆر که رخستنی هه ڕایی ده ره بینی سه ده
و دیوی  دیوی ئه  بم؛ به وه ر ئه  گه نگه  ڕه ، چونکه وه خونده ت ده م کتبه ر ئه  تۆی خونه خۆزگه: بم )  وه ستی خۆم بۆم لکبدرته به مه
ر  ک هه رم نه رۆکی هه  سهخوازم  ده خۆزگه: ژم  یه وه جیاتی ئه له.. نا ، که ناچارکردنی تۆ بۆ کینی کتبه کسان بت، به م یه که خۆزگهستمدا،  به مه
زاران جار  کو هه ، به وه یخونته کلیف ده ی بتهخۆڕین  لبگهکان  و ڕاپۆرت نووسهر ڕاوژکار ومان گهبگ ، که  وه خونده ی ده نرخه  به  زده بهو کت ئه

  .ستووری کار ده کرد به ی ده و کتبه ند مانگک ئه بت، بۆ چه ند ساکیش نه ر بۆ چه خواست گه م ده خۆزگه
                                                                                                      21/7/2007      

               
 

 


