بارودۆخى
پهنابهری کورد
له بريتانيا
ئهنوەر سو تانی

"ئهم وتارەم له سا ی ٢٠٠٩دا نووسی وبه ناوی خوازراوەی 'عهبدو ئهحمهد' ،له ڕ گهی برادەر کی
خۆشهويستهوە ناردم بۆ ڕۆژنامهی ئاسۆی چاپی سل مانی ،ئهوانيش کرديانه پاشکۆی گۆڤاری 'ههفتانه'ی
ژمارە  ٢٢) ٣٤تا  ٢٨فيبريوەری (٢٠٠٩ی ڕۆژنامهکه و له ﻻپهڕە  ١٨تا  ٢٢دا چاپيان کرد .ئهوەی
ل رەدا دەکهو ته بهرچاوی خو نهر ههمان ئهو دەقهيه که ڕۆژين کراوە.
به داخهوە بارودۆخی پهنابهری کورد له ماوەی  ٩سا ی دوای نووسرانی بابهتهکه تا ئهمڕۆ ،زياتر بهرەو
خراپی چووە و سهپ چی له ياسا گهل ک له زيادەی داوە ،به ش وەيهک که پ ويست دەکات ل کۆ نهوەيهکی
کۆمه ناسانه و لهوە زياتريشی له سهر بکر ت و له سهرچاوەی ئهو ههموو موخالهفهيه بکۆ ر تهوە که
بۆته بهش ک له "نۆڕم" و ڕەوتی ئاسايی زۆر ک له پهنابهرانی کورد له بريتانيا بهتايبهت ئهو کهسانهی
وا له باشووری کوردستانهوە د نه ئ رە؛ دوور نييه له و تانی ديکهی ئهوروپاشدا مهسهلهکه زۆر يان
کهم ،به ههمان ش وە ب ت .بۆ نموونه ،ههروا دوو ههفته پ ش ئ ستا ڕۆژنامهکان به تايت کی سهرەکی
نووسييان "دووههم عهمهلياتی مهزنی دژی سهرپ چيکهرانی قانوون له بريتانيا بهڕ وەچوو و ت يدا ٢١
کورد گيران" .لهو چهشنه ههوا نه له بهرنامهی مانگانهی "چاوەد ريی تاوان"ی تهلهفيزيۆنی بی بی
٢٠١٨/٠٢/١٦
سيشدا کهم نين.

نهخو ندهوار ،شوان ،چهقۆك ش ،قاچاخچﻰ ،دواكهوتوو ،ژنكوژ ،كﭻ خهتهنهكهر!
ئايا ئ مه ئهوهين؟ گهلۆ كورد ئهوهيه ودهيهو ت وا بناسر ت؟ لهمن بپرسن ،نا! به م ئايا لهو ئهورووپيانه
بپرسﻰ که له پهيوەندی پهنابهری کورددان ،ئهوان وە ميان وەک من دەب ت؟
ههموو يا زۆربهى زۆرى ئهو پهنابهرانهى وا لهم سا نهى دواييدا دهگهنه ئهوروپا بۆ ئهوهى بهخهيا ﻰ
خۆيان بهختﻰ پهنابهربوون و وهرگيرانيان ههب ت ،خۆيان بهشوان و نهخو ندهوار دهناس نن بهتايبهت
ئهوانهى وا خۆ بهكوردى ئ ران دەناس نن.
من ئ ستا ماوهى  ٢١سا ه وهك وهرگ ِر يان فهرمانبهرى پهيوهنديدار بهكاروبارى پهنابهران ،ئاگادارى
رهوتﻰ رۆژانهى كارى پهنابهرانﻰ كورد له بريتانيام و لهنزيكهوه پهنابهر و فهرمانبهرانﻰ بهرپرسﻰ
پهنابهران ،ههروهها پار زەر ،دكتۆر ،دادگا ،پۆليس ،به تايبهت دائيرەی خزمهته کۆمه يهتييهکان
)سۆشياڵ سرڤيس( و بهگشتيﻰ ئهو خه كانه دهناسم كه پهنابهران ر گهيان دهكهو ته ﻻيان و له دهيان

زيندانﻰ ئهم و ته دا سهردانﻰ زيندانﻰ كوردم كردووه ،وا ههيه بههه كهوت لهكۆل ج و قوتابخانهش
كوردم تاكو تهرا بنيب ت!
ماوهى دووسا ك دهب ت بهتهمام بابهت ك لهسهر رهوتﻰ نالهبارى كارى پهنابهرانﻰ كورد و رهوشﻰ
نالهبارترى ههند كيان بنووسم و لهچاپهمهنيهكانﻰ ناوخۆى و تدا ب وى بكهمهوه بهو هيوايهى شو ن كﻰ
كهميش ب ت لهسهر ئهو ڕهوته نابهج يه دابن ت كه له ئهنجامﻰ نهزانﻰ و ت نهگهيشتويﻰ ههند ك کهس،
چاول كهرى ههند كﻰ تر و تاوانكارى تاقم كﻰ كهمﻰ قاچاخچﻰ و دزو چهتهى سهر ر گهى هاتنﻰ كورد
له تورکيا و يۆنانهوه تا كاﻻسﻰ سهر سنورى فهرهنسا و بهريتانيا ـ بهداخهوه وهك قوتابخانهيهكﻰ
پهروهرده ،ههند ك مندال و ﻻوى كورد ف رى درۆ و ف ڵ و چهقۆ وهشاندن و دزى دهكهن ـ كه ئهو رەوته
دواى گهيشتنه شو نﻰ كۆتايﻰ واته بريتانياش ،در ژه پهيدا دهكات و دهب ته هۆى ئهوهى ﻻوانﻰ كورد
لهجياتﻰ قوتابخانه و كۆل ج ،سهر لهپۆليسخانه و دادگا و زيندان دهربه نن يا تووشﻰ نهخۆشﻰ دهروونﻰ
بن و نيزامﻰ ژيانﻰ ئاساييان بش و ت .له کات کدا ڕەوتی کاری پهنابهری گهل ک ساکارترە لهو ئا ۆزی و
ک شهيهی که تووشی ﻻوانی کهم تهمهن و تازە له ماڵ دەرهاتووی کورد دەب ت.
له نووسىنی ئهم د ِرانهدا هيﭻ ئامانج كم نييه جگه له وشياركردنهوهى بنهما هكان و ئهو كهسانهش وا بهب
ست كۆ ﻰ سهفهر دهپ چنهوه و دهكهونه ر گاى و تانﻰ ئهوروپﻰ .بهم قسانه ،نهدهمهو ت
شارهزايﻰ پ وي َ
بهرگرى له پهنابهر بوونﻰ كهس بكهم و نه دهمهو ت هانيان بهرهو ئهو كاره بدهم .ئهركﻰ من گهل ك
لهوانه ساکارتره و تهنيا دهمهو ت ههند ك راستهقينهى ژيان له ئهوروپا و هه سوكهوتﻰ گهنجه كوردهكان
ل ره ،بۆ ر بوارانﻰ دوا رۆژى ئهو ر گايه روون بكهمهوه بهوهيوايهى كهسان ك كهدواتر دهگهنه ئهم
ﻻيانه ،زياترشارهزای كارهكان بن و لهو مهترسييانه دوربكهونهوه كه لهسهر ر گايان دانراون و ئهگهر
به نهشارهزايﻰ پ يان لهسهر دابن ن ،وهك "مين " کی كۆمه يهتﻰ دهتهق نهوه وﻻنىكهم لهسهر ر گهى
راستيان ﻻدهدهن و دهيانخهنه ناو كو ره ر ﻰ ياسا شك نﻰ و ت كگيران لهگهڵ پۆليس و دادگا و دوركهوتنهوه
لهخو ندن و پ گهيشتن له ﻻيهک و ناوزڕاندنی گهلهکهمان له ﻻيهکيتر .ئهو ڕ بازە ڕاسته ل ره بۆ ههموو
كهس ئامادهيه به م بهداخهوه كورد بهﻻيدا ناچ ت و سوودى لـ وهرناگر ت.
سهرنجهكانم
با پ ش ههمووشت ،بينينهكانﻰ خۆم واته ئهوشتانه باس بكهم كه بهچاوى سهر بينيومن )ڕووی قسهی من
ل رەدا له پياوان و کوڕانه که زوربهی ههرە زۆری پهنابهرانی کورد له بهريتانيا پ ک د نن .کچانی
پهنابهری کورد وەک کچانی ناوخۆی و ت ،مهز ووم و خانهنشين و دوور لهو کارە چهپهڵ و
ناحهزانهن(:
١ـ من بۆ ك شهى  ٣پياوكوژىی كورد ،وهك وهرگ ِر ئامادهى دادگا بووم.
٢ـ به گهنامهى پهيوهنديدار به  ٢پياوكوژيم لهما هوه وهرگ ِراوه.
٣ـ لهدادگايﻰ  ٢دزيكردن بهچهكﻰ گهرمدا بهشدار بووم.
٤ـ چهقۆك شان ،بهچهقۆ لهخه كدان ،يان بهچهقۆ هه ِرهشه لهخه ك كردن بۆمن بۆته كهيسﻰ ڕۆژانه و
ژمارهى كهيسﻰ ئهوتۆ كه بهش وهيهك لهش وهكان به وهرگ ِريی دادگا ،زيندان و پۆليس و پار زهر ههروهها
به وهرگ ِرانﻰ به گهنامهى پهيوهنديدار بهم كارانه ،ئاگاداريان بوومهتهوە ،ژمارهيان لهدهيان زياتره و
ب گومان دهب وهك "سهدان" حيسابيان بۆ بكهم.

كرين و دهرمان فرۆشتن و دهچ ت به يهكﻰ گهورهب ت كه داو نﻰ گهل ك ﻻوى
٥ـ دهرمانك شان ،دهرمان ِ
كوردى گرتۆتهوه .لهم بوارهشدا كارم کهم نهكردووه لهر گهى دادگا و پۆليس و دكتۆری دەروونی و
كورهﻻوى كورد ڕووبهڕوو بوومهوهتهوه.
خهستهخانه و "فهرمانبهرى كۆمه يهتﻰ "يهوه لهگهڵ گهل ك ِ
٦ـ تووڕەيی و هه چوونﻰ نابهج و شه ِرو ك شهى كورد لهگهڵ كورد و غهيره كورديش ژمارهيان زۆره
و له گهل ک کهيسی ئهوتۆ ئاگادارم ،كه ههند ك جار گهيوەته هۆى لووت شكان و كهمئهندام تﻰ كهسان
بريش.
و زيان گهياندن به کهرەسهی ماڵ و سهيارە و چوونه زيندانی خه كهكه و تهنانهت كوشت و ِ
 .٧شهڕ و ک شهی ناوماڵ و ئازاردانی هاوسهريش يهک له نک شه سهرەکييهکانی ئهو کوردانهيه وا به
پهنابهری وەرگيراون و تايبهتمهندييهکهی ب مافيی ژن و زا بوونی پياوانه له ژيانی بنهما هييدا.
٨ـ دهستدر ژى بهزۆر بۆسهر كچان و ژنان زۆره و ئهوهش سه ِره ِراى ئهو راستييهى كه كچانﻰ ژوور
ملهورى
هاورێ و پهيوهندى جنسﻰ سهربهخۆن و ئهگهر خووى توند و
تهمهنﻰ  16سا ن بۆ هه بژاردنﻰ
ِ
ِ
بروات ،پهنابهری
و بهكهم زانينﻰ ژنان ل بگهر ت و ئهم چهشنه پهيوهندييانه بهر بازى باو و ئاسايدا ِ
کورديش بۆ دەستهبهر کردنی هاوڕێ تووشﻰ هيﭻ تهنگژه و ك شهيهك نابن ،به م ئهو روانگه نابهج يهو
سهيرى ژنكردن وهك كهرهسهى س كس ،ههند ك گهنجﻰ كورد دهگه ن ته دۆخی نزيكبوونهوه له ژنانﻰ
لهشفرۆش و تهنانهت ستهم ل كردنﻰ ئهو گرووپه كۆمه يهتيه مهز ومه ،كه نيزامﻰ چهپه ﻰ كۆمه يهتﻰ
رۆژئاوا وای ل کردوون تهنانهت ئهگهر زو ميشيان ل بكر ت نهنو رن بچن بۆﻻى پۆليس و سکا
پ شکهش بكهن .پياو و سيستمﻰ كارى پۆليس پ كهوه دهستيان داوهته دهست يهك و ئهو قوربانييانهى
كۆمه يان خستۆته بارودۆخ كهوه كهوا ههيه زياد لهههموو گروپ كﻰ كۆمه يهتﻰ و تانﻰ رۆژئاوا
ستهميان لـ بكر ت .پ ش لكردنﻰ مافﻰ ئهو قوربانيانه لهكورد ناوهش تهوه ،به م بهداخهوه ههرمن
لهدادگاى دەيان كورددا بهشداريم كردووه كه بهو تۆمهته دادگايﻰ كراون و ئهوه ج گهى داخه.
-٩چۆنيهتی هه بژاردنی هاوڕ ی کﭻ له ﻻيهن پهنابهرانی کوردەوە به ش وەيهکه که نه له ئهخﻼق و نه له
ڕابردوو و نه له بنهما هيان دەکۆ نهوە .ههند ک )ديارە نهک ههموو( ئهو کچانهی وا لهگهڵ پهنابهری
کورددا دەبن به دۆست يان م رديان پ دەکهن ،بنهما هيهکی خاوەن ڕ زيان نييه و خۆيشيان کهمتر واههيه
دوای قوتابخانه ،خو ندن کی زۆريان کردب ت .ههند کيان دەرمانخۆر و ته هکهباز و ناڕاستن و زۆر
واههيه له هاوڕ ی پ شوويان مندا يان ههيه و دوای مندا ک و دوان له پهنابهری کورد ل يان جيا دەبنهوە
و چارەنووسی منداڵ له تاريکيدا دەم ن تهوە يان باوکهکه مهجبوور دەب ت دوای جيابوونهوەش
بهرپرسيايهتی منداڵ و بهخ وکردنی بگر ته ئهستۆ.
١٠ـ فرۆشتنﻰ جگهرهى قاچاخ لهناو كوردى دانيشتوى لهندهن و شارەکانی ديکهی بهريتانيادا بۆته كار كﻰ
ئاسايﻰ رۆژانه ،بۆ نموونه ،لهو دهيان جگهره فرۆشهی "هۆل وهى رۆد " لهباكورى لهندهن ،تهنانهت يهك
كهسيان نييه كورد نهب ت و خه كﻰ باشوورى كوردستانيش نهب ت .ك شهى ئهو قاچاخچيانه لهگهڵ پۆليس
و دووكاندارانﻰ خۆج يﻰ ،كارى رۆژانهو سهعات بهسهعاتهو لهراستيدا سومعه و ناوى كوردى لهناو
خه كﻰ ناوچهكهدا گهياندۆته نزمترين پله.
خورينﻰ سهيارە ،گشتيترين ك شهى دامودهزگا حكوميهكان ب ت
١١ـ وا ههيه ك شهى شۆف رى و ل ِ
لهپهيوهندى كوردانﻰ دانيشتووى بهريتانيادا که بهش کيان به ب ئيجازە و ههند ک جار به ب د نيايی
كرينﻰ ترومبيل لهم و ته ،هاسان و ههرزانه به م خهرجﻰ راگرتن
)ئينشۆڕەنس( و ...سهيارە ل دەخوڕنِ .
و بهر وهبردنﻰ گهل ك زۆره .زۆر كوردى گهنج كات دهگهنه ئ ره ،پ ش ئهوهى ئيجازهى ل خورين

كرين ،به م
دهستهبهر بكهن و پارهى
ئينشۆرهش و باجﻰ ر گاوبان بدهن ،هه دهكوتنه سهر ترومب ل ِ
ِ
درهنﮓ يا زوو خۆيان له پۆليسخانه دهبيننهوه و قهرارى قورس و غهرامهى زۆريان بهسهردا دهسهپ ت.
لهم كاره و لهههموو ياسا شك نيهکانی ديكهشدا ،گهنجه كوردهكان بهو راستيه نازانن كه قهرارى دادگا
تهنانهت ئهگهر بۆ تاقه رۆژ ك زيندانيش ب ت ،ياخوود بۆ قهرهبوويهكﻰ كهمﻰ پاره ،ديسان بۆ ههميشه
لهفايلﻰ پۆليس و دادگادا دهم ن تهوهو ههرگيز پاك ناب تهوه .ئهم مهسهلهيه لهسا نﻰ دواتردا دهب ته كۆسپ كﻰ
گهوره لهبهردهم ژيانﻰ سهرفرازانهىاندا و ههركات ك بيانهو ت وهك فهرمانبهر لهشو ن ك دابمهزر ن ،يا
بكرن و ئينشۆڕەنسﻰ شوقهيهك دهربكهن ياخود ههند ك ئيش وكارى گرنﮓ وهك مامۆستايهتﻰ
ماڵ ِ
قوتابخانه وهربگرن ،ئهو پ شينه خراپه لهبهردهميان قوت دهب تهوه و ناتوانن به گهى "پ شينه پاكﻰ"  -كه
بۆ ئهو ئيش و كارانه پ ويسته ،دهستهبهر بكهن )جا ئيتر باسﻰ ئيش وكارى گرنگترو بۆ نموونه ،ئهندام تﻰ
حزب و چوونه ناو سياسهتهوه ههر نهكهين ،كه بۆ كهس كﻰ پ شينهدار بههيﭻ ش وهيهك گونجاو ناب ت(.
-١٢بههۆی ديعايهی شوانی و نهخو ندەواری و ههژاری و به ئامانجی ئهوەی پرسياری کهمتريان ل
بکر ت ،زۆر ک له پهنابهران خۆيان وەک کهسانی گوندی و نهخو ندەوار و دوور له شارسانيهت پيشان
دەدەن ،بۆ نموونه دە ن ههرگيز ف چهمان له ددان نهداوە ،چاومان به شار نهکهوتووە ،دوکتۆرمان نهبينيوە،
تهلهفيزيۆن نازانين چييه ،بۆ هيﭻ نهخۆشييهک نهکوتراوين ،ژماردن تهنيا له  ١تا  ١٠دەزانين ،ئيمزامان
نييه ،جلشۆری کارەبامان نهديتووە ،به گهسکی کارەبايی نازانين ئيش بکهين و...
لهو نمونانهى سهرهوه ت دهگهين كه چهنده مهترسﻰ لهسهر ر گهى ﻻوانی كورد لهدهرهوهى و تدا ههيه
و چۆن بهش كﻰ زۆر لهو ﻻوانه بهنهزانﻰ و ت نهگهيشتوويﻰ ياخود بههۆى كهلـله رهقﻰ و ب دهربهستﻰ
مرۆ و بهختهوهرى دوا رۆژى خۆيان و كهسوكاريان
و نهناسينﻰ ژينگه و كۆمه گهى ئهوروپاوه ،ژيانﻰ ئه ِ
دهفهوت نن و لهژوور ههموو ئهو ديارده تاكه كهسيانهشهوه ،روخسار كﻰ ناحهز بۆ كورد دهخو ق نن كه
نهك ههريارمهتييهك بهك شهى كوردو مافهكانﻰ نادات ،به كو پهسند ك دهب ت بۆ تورك و عهرهب و
ئ رانﻰ كه بهسوكﻰ سهيرى كورد دەكهن .ئهوان بهداخهوه ل ره له ئهوروپايش ههر خاوهن دهسه تن و
گهل ك لهﻻوهكانمان لهدوكان و كارگه و كارخانهى ههر ئهو تورك و عهرهب و ئ رانيانه ئيش دهكهن كه
بهتايبهت له بريتانيا گهل ك زۆرن.
بهش كﻰ تر لهوانهى وا خاوهن ئيشن و ﻻوانﻰ كورد كاريان بۆ دهكهن ،پاكستانﻰ و بهنگﻼديشين ،لهن و
ئهواندا دياردهى راديكاليسمﻰ ئاينﻰ بهه ز و بهرچاوه و كهم نين ئهو كوردانهش كه دهكهونه داوى ئهو
راديكاليسمهوە و لهئهنجامدا سهرله فهندهم نتاليسم دهردهه نن و ر كخراوهی تيرۆريستی وەک تا بان و
داعش سووديان لـ وهردهگرن .ئهو گهنجانه ،لهژ ر كارت كهريی ديعايه وتهبليغاتﻰ ئهواندا خۆيان
لهكۆمه گاى و تانﻰ خانهخوێ و يهك لهوانه ،بريتانيا و خه كهكهى جيا دهكهنهوه و بهچاوى دوژمن
سهيريان دهكهن ،كه ئاشكرايه كار كﻰ مهترسيداره و بهداخهوه شه ِرى عيراق و ئهفغانستان و سووريا،
به تايبهت شهڕی ئهم چهندسا هی دوايی داعش ئاگرى ئهو قين و رقه خۆشتريشدهكات .ههتا كورد له
بريتانيا بهرهو خو ندن و سهربهخۆيﻰ بۆچوون و هه و ست نه ِرۆن ،بههۆى ﻻوازبوونﻰ بارى ئابوورى
و مهجبور بوون بهكاركردن لهبهردهستﻰ وهستاى ب م شك و دواكهوتوودا ،مهترسﻰ كارت كران و شو ن
هه گرتنﻰ خه كانﻰ خراپ لهسهر ر گهيان ﻻناچ ت.
من ،وهك سهرهتا باسم كرد ،نامهو ت خۆم لهشو نﻰ راو ژكارو ر نمونيكار دابن م و بهكهس ك ب م چﻰ
بكات و چﻰ نهكات .ئهوهى دهمهو ت بيكهم تهنيا ئاگادار كردنهوهى ﻻوان و بنهما هكهيانه لهو مهترسيانهى
وا لهسهر ر گهيان قوت بۆتهوهو ئهگهر خۆى لـ ﻻنهدهن واههيه تووشﻰ ئهنجامﻰ خراپ بن.

بهداخهوه ﻻوهكانمان پ ش وه ِر كهوتن و بهرهو ئهوروپا هاتن ،بير لهكارهكه ناكهنهوه و تهنانهت كه يس كﻰ
باشﻰ پهنابهرييان نيه .له ئهنجامدا ،كاتﻰ گهيشتنه ناو و تی خانهخوێ ،بهپهلهپهل تهلهفون بۆ خزم ك،
ناسياو كيان دهكهن و به چهند خولهک كهيسيان ل دهپرسن .زوربهی ههرەزۆری ئهو كهسانهش
كهپرسياريان ل دهكر ت ،خزم بن يان دۆست و برادەر ،لهخۆيان ناشارهزا ترن و تهنيا ف رى درۆ دهلهسه
و قسهى ب ج يان دهكهن :ب ين نهخو ندهوارين ،ب ين شوان بووين ،ب ين دايك و باوك و خوشك و براو
مام و خاڵ و پلك و پوورمان ههمووى مردوون ،دانيشتووى گوند كﻰ بچووك بووين ،شارمان بهچاو
نهبينيوه ،تهلهفزيۆ ن كمان نهبووه ،تهلهفونمان نهبووه ،کارەبامان نهبووە ،قوتابخانه لهگوندهكهماندا نهبووه،
کهس ناناسين ،ل رە خزممان نييه و دهيان درۆی هاوچهشنﻰ تر.
کوڕەﻻوى ههژاريش بهتهماى ئهوهى حكومهتﻰ بهريتانيا دايدهن ت و داواى ل دهكات وهك تووتﻰ نهق ه
ئامادهكراوهكه بگ ِر تهوه ،جگه له دووپات کردنهوەی ئهو قسانه ،هيﭻ ئامادهييهك لهخۆيدا پ ك ناه ن ت و
يدۆر ن ت.
ههر لهيهكهم پرسيارهكانی کاتی چاوپ کهوتندا ده ِ
لهﻻيهكﻰ ترهوه ،ئهوكهيسانهى وا خه كانﻰ تر پ ﻰ ده ن سهدانجار دووپات بۆتهوهو ههموو بهرپرسانﻰ
كارووبارى پهنابهريﻰ لـ ﻰ شارهزان؛ ش وهى باسكردن و راگهياندنﻰ بابهتهكانيش نابهجﻰ و ساويلكانهيه
وهك ئهوهى بيسهر و فهرمانبهر م شكﻰ له كهلـلهدا نهب ت و نهتوان ت هه سهنگاندنﻰ رووداوهكان بكات.
لهكات كدا زۆربهى زۆرى فهرمانبهرانﻰ بهشﻰ پهنابهرى گوێ بيسﻰ ئهو كهيسانه بوون و دهيانناسنهوهو
دهزانن درۆن ،لهبهرئهوهى سهدانجار دووپات بوونهتهوهو ئهوانيش ئهزمون كﻰ باشيان لهوچهشنه
كاروبارهدا ههيه و جيا لهوەش ،له ڕ گهی ئينترن تهوە دەتوانن زانياری پ ويست لهسهر ههمان ئهو ديعايانه
وەدەست ب نن و ڕاست و چهوتييهکهی ئاشکرا بکهن.
ژيانﻰ كورد و ك شهى سياسﻰ پارچهكانﻰ كوردستان بهش وهيهكه كه ههموو تاكه كهس ك دهيان كارهساتﻰ
ناخۆشﻰ لهدهوروبهرى خۆى بينيوه و لهناو بنهما ه و كهس و كار و دۆست و برادهر و دراوس ما ﻰ
خۆيدا بهچاوى كردووه ،واته هيﭻ كورد ك پ ويست ناكات كهيسﻰ تهزويرو دهستكرد بخو ق ن ت يا نهقڵ
و حيكايهتﻰ سهمهره دروست بكات ،رووداوى رۆژانهى كوردستان و ك شه و ههراى داعش و حكومهتﻰ
ناوهندى ،جياوازيدا نان و هه واردن ،ب مافﻰ و زو م و زۆر ،ك شهى چينايهتﻰ و ئاينﻰ و سياسﻰ
لهههموو پارچهكانﻰ كوردستان بهتايبهت لهباشوور ئهوهنده زۆرن كه پ ويست به درۆهه بهستن و كهيسﻰ
تهزوير دروستكردن ئهويش لهﻻيهن خزم و كهسوكارى ناشارهزاوه نهكات .پهنابهر پ ش ئهوهى جانتاى
سهفهر ببهست ت ،دهب ماوهيهك دابنيش ت و بير لهو هۆكارانه بكاتهوه كه بونهته هۆى بهج ه شتنﻰ
و تهكهى و يهك لهوانهش ئاراستهى دامودهزگا پهنابهرييهكانﻰ ئهوروپا بكات ،نهك ئهوهى بهدرۆ كهيس
بۆخۆى بخو ق ن ت و سهر لهخۆى و فهرمانبهرانﻰ حكومهتهکانﻰ ئهوروپاش بش و ن ت.
ئهو نازان ت که ئهو دۆرۆيانهى وا لهسهرهتاوه ئاراستهيان دهكات لهسهرى دهبن بهماڵ و لهدر ژهى ژيانيدا
لهئهوروپا ،مهجبور دهب ت بهگو رهى ههمان ئهو درۆيانه هه س و كهوت و ژيان بكات و لهئهنجامدا
دهب ته مرۆڤ ك بهكهسايهتيهكﻰ درۆيينهوه و ئهو كهسايهتيه تهزويره شو ن لهسهر رۆح و گيانﻰ دادهن ت
و دهيكاته مرۆڤ ك كهپ ش ههمووكهس لهگهڵ خۆىدا ناراسته ،ئينجا لهگهڵ كۆمه گاو ژينگهى
دهوروبهرهى .بۆ نموونه ،ئهگهر دە نهخو ندەوارم ،تا سا ن کی دوور ودر ژ وەک نهخو ندەوار
تهعامول دەکات يان ئهگهر دە خزم و کهوس و کارم له بهريتانيا نييه ،ئيتر ناتوان ت به هاسانی شو نی
ژيانی خۆی بهج به ت و بچ ته ما ی کهس وکارەکهی خۆی )ئهوە بهتايبهت ک شه بۆ کهسان ک
دەخو ق ن ت که دە ن تهمهنم له  ١٨کهمترە(.

ئهوهش درۆيهكﻰ گهورهيه كه به ههمند ک کهس دەگوتر ت له ئهوروپا پهنابهرىهتی بهكهيسﻰ ساخته
دهدر ت! ياخود ﻻی کهم ئهگهر بۆ ههند ك گهل و و ت راست ب ت ،بۆ كورد وا نييه .ژيانﻰ كورد واتاى
راستهقينهى ئهوشتهيه كهپ ﻰ دهگوتر ت "تراجيديا" و پهنابهرى كورد بۆ وهرگرتنی پهنابهر تﻰ پ ويستی
به ئهفراندنﻰ "تراجيدياى درۆيين" نييه!
ئاور ك له هۆكار و چارهسهرهكانيش بدهينهوه.
ئ ستا ،که دهستنيشانﻰ نهخۆشييهكانمان كرد ،با ِ

هۆكارهكان
ناروات ئهگهر لهخۆيدا گونجاويﻰ و تواناى
ﺋا .هۆكارى ناوخۆيى :هيﭻ دياردهيهك بهرهو هيﭻ كردار ك ِ
ئهنجامی ئهو كردارهى نهب ت .بهرد ههرگيز ناتوان له شو نﻰ خۆى بجوو تهوه لهبهرئهوهى له ئهتۆم و
موليكولﻰ بهرددا تواناى جوو نهوهى نييهِ .روانين ك به ِرابردوى سﻰ -چل سا هى پهنابهرانﻰ كورد له
بريتانيادا ئهو ِراستييه دهسهلم ن ت :تاقمﻰ پهنابهرانﻰ سا نﻰ حهفتاكانﻰ سهدهى بيستهم بريتﻰ بوون له
برواى سياسﻰ ،كه له ِراستيدا به ئازارى كۆمهڵ و گهلهكهيانهوه دهياننا ند و له خهمﻰ
خه كانﻰ خاوهن ِ
كرين.
بهختهوهريﻰ گهلﻰ كورددابوون ،نهك رابواردنﻰ ناو ديسكۆ و نادى و پارهكۆكردنهوه و ترومب ل ِ
مامۆستايانﻰ وهك برايم ئهحمهد و محهمهد رهسوڵ هاوار و ئهحمهد ههردى دهيانويست دهنگﻰ
مهز ووميهتﻰ كورد به عالهم بگه نن و له بيرى دامهزراندنﻰ ِر كخراوهى پ ويست بۆ ئهم كاره و
دهركردنﻰ گۆڤار و چاپﻰ كت بدا بوون و ههرگيز ر گهيان نهدهكهوته پۆليسخانه و دادگا و ناويان له
زرا.
ِرۆژنامهى ب نرخﻰ وهك "سان " و "دهيلﻰ مهيل "دا نهده ِ
بهش ك لهو كوردانهى ئ ستا دهگهنه ئ ره ،توونﻰ هيﭻ شت ك نين جگه له دۆﻻر و ليره و ئهوهش ب گومان
دواى رهوى  1991و به تايبهت شه ِرى نگريسﻰ ناوخۆيﻰ سهرى هه داوه و به هۆی بش وی و ئا ۆزيی
شهڕ لهگهڵ داعشهوە پهرەی سهندووە .ئ ستاش دەب چاوەڕوان بين بزانين له بارودۆخی خراپی ئابووريی
دوای گشتپرسييهکهی پايزی  ٢٠١٧و گوشاری داگيرکهرانی خاکی کورد بۆ سهر خه ک چی د ته پ ش .
بايهخه سياسﻰ و كۆمه يهتييهكان چيتر نرخيان نهماوه و ج گهى خۆيان داوه به چاوچنۆكﻰ و پاره
پهرستﻰ .ئهو گهنجهى دهگاته ئ ره ،پ دهن ته ج پ ﻰ خاڵ و مام و ئامۆزا و پوورزاکانﻰ ،كه ئهوانيش
وهك خۆى وان؛ يا دهچ ته ناوچهيهكﻰ وهك بيرمينگهام و هۆڵ ،كه تان و پۆى كۆمه گاى كورد لهو
شو نانه به دياردهى ناحهزى دژى ياسا چنراوه و دواى ماوهيهك شهپۆلﻰ خراپهكارى ئهويش دهبات و
دهيكاته بهش ك لهو تهوژمه بهه زه.
ب .هۆکاری دەروونی :هۆكار كﻰ دهروونﻰ وا ههيه ئهوهب ت زۆر ك لهو گهنجانهى د نه ئ ره ،له ما هوه
ئامادهيﻰ پ ويستيان ت دا دروست ناكر ت و كات لهسهر ِر گهى هاتنه ئ ره دهگهنه يۆنان ،تواناى
بهربهرهكانﻰ كردن و ِراوهستان لهبهرانبهر سوپاى ب ههژمارى قاچاخچﻰ و خراپهكار و دزى كورد و
غهيرەکورديان نييه و دهكهونه بهردهستﻰ ب بهزهيﻰ ئهوان كه هيﭻ شت ك جگه له ِرووتاندهوه و ته هكه
و تهنانهت دهستدر ژى دارايی و نامووسﻰ نازانن .زۆر كيان ههرلهوێ تووشﻰ شكانﻰ كهسايهتی د ن و
شان بۆ خراپهكارى و كردهوهى دژ به كۆمه گا دادهنهو نن .ههر ئهو ﻻوانهى وا لهما ﻰ خۆياندا خو ندهوار
و ياريدهدهر و د سۆزى كهسوكاريانن و تهنانهت ههند كيان ت كه وى كارى حزبﻰ و سياسين ،له ڕ گا و

پ ش گهيشتنه بريتانيا ئامادهيﻰ تاوانكارى و موخالهفهيان ت دا دروست دهب ت و ل رهش له ژينگهى نالهبارى
ژيان له ههند ک شار و ناوچهی وهك بيرمينگهام ،دهستيان ت كه وى قاچاخ و دزى و چهقۆك شان دهب ت.
دياره ههر ل رهدا دهب ب م كه ئهو خا نه و ئهو د نيگهرانيانه ههموو كهس ناگرنهوه و زۆرن ئهو
خه كانهى وا به شهرافهت و سهربهرزييهوه دهژين و به سا يان لهم و تهدا ماونهتهوه بهب ئهوهى
ت كه وى ك شه و ههرايهك بووب تن ،واته ئهم ت ِروانينانه ،گشتيﻰ و ههمهگيرنين و ناشتوانن ببن .نياز
پر چ ك و خو نه ،كه ل رە لهشﻰ كۆمه گاكهمانﻰ
دراندنﻰ كوان كﻰ ِ
لهم قسانهش دركاندنﻰ دهرد كﻰ گران و ِ
داگرتووه و ئهگهر چارهسهر نهكر ت ،وا ههيه تهشهنه بكات و ئهندامهكانﻰ تريش بگر تهوه .بهم کارەم
نامهو ت مۆركﻰ خراپ لهسهرجهمﻰ كۆمه گايهك بدهم كهبه زهحمهت و كار و ماندوويﻰ و سهرفرازى
خۆى به ِر وه دهبات و منيش بهش كم ل ﻰ و شانازى بهوه دهكهم كه ئهندام كيم .ئهوهى ج گهى باسﻰ منه،
كهمايهتييهكه لهناو سهرجهمﻰ كۆمه گاكهدا كه بهداخهوه سهرل ش واو و ِر گه ونكردووه و ژمارهشﻰ
ئهوهنده كهم نييه كه نهبينر ت و حيسابﻰ بۆ نهكر ت ،به كو لهچاو موخالهفهكارانﻰ گهﻻنﻰ هاوچهشن
واته عهرهب و تورك و ئ رانﻰ و ئهفغانی ،گهل ك زۆرن ،بهش وهيهك كه نزيكهى ههموو زيندان و
پۆليسخانهيهك راگهياندنه گشتييهكانيان ئهگهر به چهند زمان ك بنووسن ،به د نيايی يهك ان كوردى دهب ت
و من خۆم گهل ك لهو ِراگهياندنانهم وەرگ ڕاوەته سهر كوردى ،له كات كدا كهمتريان به عهرهبﻰ يا فارسﻰ
تهرجهمه دهكر ن و ئهوهش سهره ِراى ژمارهى زۆرى عهرهب و ئ رانﻰ دانيشتووى بريتانيايه كه بهچهند
قات له كورد زياترن.
زرانﻰ زياترى ناوى دهكهم و هيوادارم به ههمان
ئهم قسانه بۆ پاراستنﻰ سومعهى كورد و بهرگرى له ِ
رۆحهوه لهﻻيهن خو نهرهوه وهربگير ت و چرايهكﻰ روونكرهوهى ر گاش ب ت بۆ ئهو كهسانهى وا له
دوارۆژدا به تهمان ب ن بۆ ئهوروپا و به تايبهت بۆ بريتانيا .گرنگه كهسهكه بزان ت چﻰ دهو ت ،دهچ ته
ِ
لﻰ دهپرسر ت و چ چهشنه ژيان كﻰ دهب ت ،بۆ ئهوهى خۆى بۆ
كوێِ ،رووبه ِرووى ک دهب تهوه ،چﻰ َ
بﻰ ئامادهكارييهكﻰ ئهوتۆ و تهنيا بۆ چاول كهرى و ت بهج ه شتن ،دهگاته ئهنجامﻰ
ئاماده بكات .به َ
ناحهز و بنهما هكان له ناوخۆى كوردستان دهب لهو ئهنجامانه ئاگاداربن .ئهركﻰ ئهم وتارهش ِرووناكﻰ
خستنهسهر ئهو ک شهيهيه و هيچﻰ تر ،هيوايه ههر بهو چهشنهش وهربگير ت.
پ -هۆكاری ﻻوهكی :به تهنيشت هۆكاره ناوخۆييهكانهوه دهب دهستنيشانﻰ ههند ك هۆكارى ﻻوهكﻰ
بكهين كه شو نيان داناوهته سهر رهوتﻰ نالهبارى كاروبارى پهنابهرانﻰ كورد له بهريتانيا .يهک لهوانه
دهب سياسهتﻰ گشتيﻰ حكومهتﻰ بريتانيا ب ت.
بۆ ماوەی سا ن کی زۆر ،و ته ئهوروپييهكان داواكاريﻰ پهنابهريﻰ كورد ،به تايبهت له باشوورى
كوردستان دهدهنه دواوه لهسهر بنهماى ئهوهى كوردستان شو ن كﻰ "سهيف " واته سهﻻمهته ،به م
برياردهرانﻰ ئهو سياسهته تواناى ئهوهی نهبوو ئهو خه كهى وا كهيسهكهيان درابووە دواوه بن رنهوه بۆ
ِ
و تهكهى خۆيان لهبهرئهوهى ههر می کوردستان بهش ک له عيراقه و ئهو سهﻻمهتييهى ئهوان
دهيانهو ست له عيراقدا بهدى نهدەکرا .له ئهنجامدا ،ههزاران كوردى پهنابهر له دۆخ كﻰ نالهباردا
مابوونهوە ،واته نه وه ميان بوو ،كه مافﻰ ئيشكردنﻰ لهگهڵ ب ت و بتوانن خۆيان به ِر وهبهرن و نه
دەشن ررانهوه و تهكهيان .ئهوانهى لهو ن وانهدا مابوونهوه نزمترين رادهى ژيانيان بۆ دابين دهكرا و تهنيا
بخۆ و مهمرهيان دهدرايه .له ئهنجامدا زۆر كيان روويان دهكرده ئيشكردنﻰ ب ئيجازه و بهم ش وهيه،
ت كه وى كاروبارى خراپ و موخاليفهكارى دهبوون.

نهبوونﻰ خانووبهرهى به ِرێ و ج و داهاتﻰ پ ويست ،ههروهها ناشارهزايﻰ سهبارهت به ياسا و
ت كه ونهبوون لهگهڵ كۆمه گاى خانهخوێ ،هه واردن و جياوازى لهسهر ئهساسﻰ رهنﮓ و پ ست،
شو نﻰ نالهبار و ژينگهى نابهج ﻰ ئيش وکار ،ههروهها دۆست و برادهرى خراپ و گهل ك شتﻰ ديكهى
لهو چهشنهش دهب وهك هۆكارى سهرهه دانﻰ ئهو تهنگژهيه سهير بكر ن.
دۆزينهوەی چارە سهر کی ئوسوو ی بۆ ئهو ک شه گرنگه ،ئهركﻰ ل كۆ نهرانﻰ كۆمه ناسه که به هاوکاری
و يارمهتی حکوومهتی بريتانيا و حکوومهتی ههر می کوردستان ،له هۆکارەکان بكۆ نهوه و ڕ باز کی
مهعقوول بخهنه بهر پ ی پهنابهرانی دادێ .به ب چارەسهر کی ئهوتۆ ،درەنﮓ و زوو ک شهکان دەتهقنهوە
و ناوی کورد دەکهو ته سهر ﻻسپهڕەی ههند ک ڕۆژنامهی وەک دەيلی مهيل که به شو ن بيانوويهکدا
دەگهڕ ن بۆ زڕاندنی ناوی ب گانه به تايبهت پهنابهران له بهريتانيا -گهرچی لهم ماوەيهی دواييدا ﻻی کهم
س جار ئهو شته هاتۆته پ شهوە ،بۆ نموونه ههوا ی دوو کوردی ﻻيهنگری داعشيان ب و کردەوە که
ويستبوويان شو ن کی گرنگی حکوومی له لهندەن بتهق ننهوە!

