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  بارزان شوان ... کان تی هۆزو تیره سه ی ده وه ڕانه گه
  

ی  وه ڕانه  گهبیاریزیرانی عراقی  ک وه ره ی سه وه  دوای ئه دوا به
   ڕۆژانه ی که  خونه و الفاوه ستکردنی ئه ربه قامگیری و ئاشتی وبه سه

ی  گانی ڕۆ  به ستاوه هه،  گرتیوه بنه هاوتیانی عراقی دووچاری ده
ر   سه  خۆیان به  ڕۆژانه ی که و گۆڕانکاریانه ی ئه وه نگاربوونه ره خۆی بۆ به

 هۆی   بهها روه  هه وه،   گرداوه وه کانی عراقه پانه قام و گۆڕه شه
ستی و بۆچونی جودای ئاینی و ئایدۆلۆژیای  ره ژادپه ڕتیو نه گه تیره
  ی که نه قه وڵ و ته وو ههم و هه  دوای ئه به... یمانان  هاوپه رگری له به

ڵ کوشتن و زیادبوونی   کۆمه چی به که، کۆششی بۆ کردن و شکستی هنا
ی  وه  کۆکردنه ستا به  مالکی هه وجاره  ئه  باریه و ناله ر ئه به ر له هه. ندندا بوون سه ره  په ر له ڕوشۆڕ هه شه
  . دا و ووته هۆکاری توند و تیژی له بنبکردنی  یشتن به کانی عراقی بۆ گه ک هۆزو تیره ره سه
  ندک له  وهه و شیعه ر بر سوننه کی عراقی سه یه ند تیره  چه  پک هاتوون له  و هۆزانه که و تیره ئه
ت  سه مانی ده  بوونیان و نه هاتن به و دانپنه وه کان دووچاری توانه  بویژدانه  کورده ک تیره ره سه

تی جمھووری  سه تی عراقی و ده  کاتی پادشایه  و له وه  ه1920تای سانی  ره ه سهر ل  هه مانه ئه،  ببوون
 هچ   به وه هتی عراق وه ای درووست بوونی دهت ره  سه ر له  و هه  وه عسی فاشیسته و هاتنی ڕژمی به

کانی  جۆره  جۆربه ڕژمه. بران ده پانی سیاسیدا ناویان نه  گۆڕه مابوو و له جۆرک جموجۆی سیاسیان نه
هشتنی بوونی گرووهی دینی و   بۆ نه دا بوونه ه  مامه  له وه کیانه موو توانایه  هه  به و ووته کۆنی ئه

  وهۆزانه م تیره ت له سه  تا سنوورک ده وه یه و بۆنه به، ڕتی گه ستی تیره ره په ئایدۆلۆژیای کۆنه
 پک  که کانی وه  گشت نه دیھنانی ووتک که  بۆ وه دا بووه قه  ته ت له  میلله میشه و هه وه ندرابوونه سه

   کهن بۆ بنیات نانی عراقک ک بخه  یه ڕکی دینی جودا جوداوه د باوهن تو چه ند میلله  چه هاتبوون له
  . ن ران بکه  گوزه وه که  یه  بهک  هیچ جیاوازیه ب به کانی بتوانن گشت هاوتیه

ی خاپوور  که سته ددام و دارو ده ی سه که رسته په  کۆنه نیان ڕژمهایمانان تو  هاوپه ی که وه  ئه دوای دوا به
   خوازیان بوو که وه کانیان و دیسانه یان بۆ نو هۆزوتیره وه ڕانه  گه ستان به  هه ک تیرانه ره م سه ئه، ن بکه

 هۆی بوونی  ویش به ئه،  گشتی بگن  بهداراق نو ع تی و له  تایبه کانیان به  نو تیره ڕۆی خۆیان له
 ر جا هه،   دووچاری ببۆوه وه رسته ژاد په  نهوتنی ڕژمی  دوای که دوا به  عراقدا  له ی که یهو نا ئارام ئه
  وی دیان به ڕتی و ئه  گه نگی تیره  ناوی ڕه ک به یه،  جۆرک توانیان ڕۆی خۆیان ببینن وان به ک له یه

  خۆ فۆشی ووتانی یه دا هه وانه  نو ئه له،  وه رگریه  ناوی به ی تریشیان به وه ی و ئهناوی ئاین
  .   وه ته ستراونه  بهوه کانی ناوچه  هزه به  یه مودراوسن و هه ده
  کردنتی  داوای یارمه ستا به هنا ههستی  ده  وه ی که و شکستیانه  دوای ئه زیرانی عراقی دو به کوه ره سه
ی   پاشماوه م هۆزانه تی ئه  یارمه  بتوانت به  بوو که وه کانی ئه رامه  مه ک له یه،  م هۆز تیرانه له
عراقی ر  رانسه  سه  کهی و توندو تیژیه  ئه بکارت م هۆزانه تی ئه  یارمه هکان بنب بکات و ب عسه به

 بۆ  وه کاته کان بانگھش ده  کۆنه عسیه  به ره فسه  ئه وه کی تریشه  الیه چی له که،  وه متر بکاته  که وه گرتۆته
  وه کرگیراوانه  نو به وه ڕنته  بگه مایه  ته ها به روه کانیش هه  کورده و و جاشه شکری عراقه ناو ڕیزی له

ی پانی سیاس  نو گۆڕه وه  بنته  کۆنانه م جاشه  ئه وه وت دیسانه یه  ده وه وپووله نی پاره  به و به
   له وخۆیه کی ڕاسته یه شه ڕه مان کاتیشدا هه  هه ڕۆژکی نادیار و و له کاریان بنت بۆ پاشه عراقی و به

 نا  وه  بتوانت دیسانه  وه  جاشانه م تاقمه  هۆی بوونی ئه به   کهیکات  ده هکوردانی کوردوستانی باشوور
  . رمی کوردوستان  نو هه وه ڕنته ئارامی بگه
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سپانکردنی   چه ی دابوونی به نانه و به نجامدانی ئه ئه  ستت به زیران هه ک وه ره  سه که ی وه ری ئه ب له

  و گرووهه  بتوانت ئه تی که وایه ته  ڕۆکی نه ستان به رکوک و هه  که ت به باره  ی سه158 ی بگه
 ی گشت عراق و وه  بنیات نانه ریک بوون به خه  ستت به  و ههک بکات کان ب چه سیاسیه  کداره چه

هشتنی ب کاری و  باو ئاو بۆ گشت هاوتیان و نه وبانو زامن کردنی کاره درووست کردنی جاده
بینین   ده چی ڕاشکاوانه که، کاندا  گشت بواره کان و پشخستنی ووت له ندرووستیه  ته زیادکردنی بنکه

 ناوی ئاشت  ن و به هی بد که ی حوکمه وه تی مانه یارمهکان  وهۆزه هوت تیر یه  ده  تازه  به  تازه ڕزه م به ئه
  بۆ قاژدایه له  په  له میشه هه، یدان ر مه  به وه کان دنته  جاشه ریکه  وا خه وه ی گشتیه وه بوونه

   که یههچ دوور ن، چت رده  بۆی ده الوهو  لهو  م الو ال  له ی که رمانانه و فه  لهندک جھنانی هه به
  . بت ری زیاتر نه عفه ری خۆی جه نگه کی هاوسه ڤاه ڕۆژی هه  پاشه ش له ڕزه م به ڕۆژی ئه پاشه

   مالیکیان داوه  به ی که نه و به توانن ئه  ده و هۆزانه ک تیره ره م سه  ئایا ئه  که یه وه دا ئه پرسیار لره
 عراقی پیدا  ی که  تراژیدیایه وشه  و ڕه  به راقی قایلهتی ع  حکومه  ئایه ؟ وهجی بنن  و بهسپنن بیچه
  ک و له  الیه  له نهک تیرا ره م سه کانی ئه ج کردنی داخوازیه  جبه ستت به توانت هه  ده وڕوات ده

 ئایا  ؟ وه وه   گشتی بداته تی عراقی به میللهکانی  می داخوازیه توانت وه  ده ئایا وه  کی تریشه الیه
 ووتانی دراوس   له که  ردانه ست توه و ده شه ڕه  ههموو و هه نگاری ئه ره توانت به تی مالکی ده کومهح
  ؟؟؟.  وه  گشتی بکاته  به که  گشت ناوچه تی و له  تایبه به

2006-08-30  
  سوید
uvnbas@hotmail. com 


