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"وجودم به تنگ آمد از جور تنگی
شدم در سفر روزگاری درنگی...
چو بازآمدم کشور آشفﺘه ديدم
به گرگان بماندە همان تيز چنگی"
چهند ڕۆژ ک له ما هوە نهبووم و کهمﺘر دەکرا به ههوا ی ڕووداوەکانی کوردسﺘان بزانم .کات گهڕامهوە ئهو شيعرەی
سهعدی ميسداقی حا م بوو )ديارە بهو گۆڕانکارييهوە که ت مدا کردووە!( گورگی ئ ران و تورکيا و عيراق به توندوتۆ ی
ڕ گايان له گشﺘپرسييهکه گرتووە و ههرکام و ت کی ڕۆژئاواييشيان لهگهڵ خۆيان خسﺘووە بۆ ئهوەی شان به شانی ئهوان
بهرگر بن له کارەکه .بهخﺘهوەرانه کورد توانيويهتی له بهرانبهر گوشارەکانياندا بوەسﺘ ت و کۆڵ نهدات .ديارە ئهوەی به
هاسانيش بۆ ناچ ﺘه سهر و دوور نييه له چهند ڕۆژی داد دا ههوا ی بهسﺘرانی سنوور و تهنانهت چهشنه ه رشکارييهکی
سوپاييش بژنهوين .به م ئهو ههڕەشه و گوڕەشهيه ئ سﺘاش ب ت ههر ههيه و  ١٠٠سا ی ديکهش ب ت ههر دەب ت .بهرەی
"نهخ ر ئ سﺘا"م زۆر پ سهيرە بۆچی لهوان توندوتيژتر بهرانبهر به کارەکه وەسﺘاون؟ خۆ ئ سﺘاش نهب ت و سا ن کی
درەنگﺘريش ب ت ،دوژمنهکانمان ميهرەبان نابن و سهبهخۆييمان له سهر سينی به دوو دەست پ شکهش ناکهن.
پ نج شهممه٢٠١٧/٩/٢١ ،
ههرچی له ڕۆژی گشتپرسييهکه نزيک دەبينهوە ،ههو هکانی ئ ران و تورکيا و عيراق بۆ ڕ گری کردنی ڕەوتهکه،
چڕتر دەب تهوە .حکوومهتی ئ ران ڕاستهوخۆ و لهڕ گهی دارەدەستهکانی ناوعيراقيشيهوە ههوڵ دەدات ڕەوتهکه
بوەست ن ت .له ﻻيهکهوە حهشدی شهعبی ڕەوانهی مهندەلی وخانهقين و دەروازەی کهرکووک کردووە ،لهﻻيهکی ديکهوە
مهترسی بۆ سهر کوردانی فهيلی دانيشتووی بهغدا پ که ناوە ،پهرلهمانی عيراقيشی هانداوە بڕيار دژ به کوردستان و
ڕ بهرەکانی ،يهک لهوان پار زگاری کهرکووک دەر بکهن .وا ڕۆحانی سهرەک کۆماريش که له دوو هه بژاردنی ئهم
دواييهدا زياترين دەنگی له ڕۆژهه تی کوردستان ه ناوەتهوە ،چۆته ﻻی سهرەک کۆماری فهرەنسا و لهجياتی باسی
دەرد و نههامهتی خه کهکهی خۆی بکات ،مهسهلهی گشتپرسييهکهی باشووری کوردستانی ه ناوەته گۆڕێ! ئيمانوئ ل
مهکڕۆنی سهرەک کۆماری فهرەنساش لهبهر بهرژەوەندييهکانی و تهکهی ،دەست به ج تهلهفونی بۆ کاک مهسعود
کردووە و داواکار بووە گشتپرسييهکه بوەست نر ت.
دژايهتی ئ ران لهگهڵ کورد له ههموو سهدەی بيستهم و دوای ئهودا بهردەوام بووە:
کات ئ ران و عيراق و تورکيا و ئهفغانستان له سا ی ١٩٣٧) ١٣١٦ز(دا پهيمانی سهعدئاباديان له تاران ئيمزا کرد ،يهک له خا ه
ههرە گرنگهکانی ڕ کهوتنهکهيان بهرگری کردن بوو له "جياوازيخوازيی گروپو دەستهی جياوازيخواز" که ناو کی ديکه بوو بۆ
بزووتنهوەی ڕزگاريخوازيی کورد!
پهيمانی بهغدا ش که له سا ی ١٩٥٥) ١٣٣٤ز( له ن وان عيراق و تورکيا دا بهسترا و پاشان ئ ران و پاکستان و بريتانيای لهگهڵ
کهوتن و بوو به پهيمانی سهنتۆ  ،باوەکوو ڕووی سهرەکی له يهکيهتی سۆڤيهت بوو به م بهش کی بهرچاويشی بۆ ک شه
سنوورييهکان و ئهو حا هتانه بوو که له ئهگهری ڕاپهر ن و ئاژاوەی ناوخۆی و ت کدا ،ئهوانيتر به دەنگی و تهکهوە ب ن و
ئهوەش ناڕاستهوخۆ ههر کوردی دەگرتهوە.

له ههموو ماوەی حکوومهتی پههلهوييهکاندا ) ٧٠ساڵ له سهدەی بيستهم( ،کورد و کوردستان ئهو دوو دياردەيه بوون که زياترين
حهساسييهتيان پ يان ههبوو ،تهنانهت فايلی ئوستانی کوردستان له وەزارەتی کهشاوەرزيی ئ راندا نه نی بوو و جگه له خه کانی
مۆلهت پ دراو ،تهنانهت کاربهدەستانی وەزارەتهکهش دەستيان پ ڕانهدەگهيشت!
ئيتر باسی سهردەمی دوای ئهوان واته حکوومهتی مهﻻکان دوای سا ی  ١٣٥٧ههر نهکهين باشترە ،که دار وبهرد و ئاوی
ڕووبارەکانی کوردستانيش ک شهيهکی ئهمنيهتی مهﻻکانن.

له ههل ومهرجی ههستياری ئهم ڕۆژانهدا کوردی باشووری و تهکهمان دەب وريای دووپشکی ئ ران بن کلکی
هه نهگهڕ ن تهوە و پ يانهوە نهدات ،باوەکوو حکوومهتهکهيان لهوە شڕترە بتوان ڕاستهوخۆ کار کی گهورە بکات ،به م
دوور نييه له ڕ گهی دارەدەستهکانيهوە گورز ک بوەش ن ت .لهو حا هتهدا ،با کورديش له بهرانبهريدا ب دەنگ نهم ننهوە
و وە م کی شايانی بدەتهوە.

