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B@È@ñŠìíØbi@óiŽï@i@×a‹ŽðÝ@ãłói@Lçbn†ŠíØ@@B@N@@@N@N 
üéØün@Lñ†ŠíØ@†bibèóàÜ@â13M8M2003 ß دواي ئةوةي كة لة باشووري كوردستان گةذامةوة، بؤ ماوةي دوو شةو لة ميواخنانةيةكي 2003-7-25ة ذؤژي ،

ةوث، توركمان و خةصكانثكي  كورد، تورك، عةرةيب ئثرة و ئ  : لةو ماوةيةدا گةلث كةسم بيين. ئةستةمبووص مامةوة
و گؤذةپانةكةشي، كة لة هةشتاكان و نةوةدةكاندا زؤر   ) تةقسيم(دا و چوومة ) بازاذي ميسري (سةرم لة . ديكةش

توركة چةپذةو و سةنديكاكاين كرثكارانيش لةم . خؤپيشاندان و پثكهةصچووين لة نثوان كورد و پؤليسدا تثدا قةوماوة
 . اوجؤريان ئةجنام داوةگؤذةپانةدا كار و چاالكي جؤر 

كاتث بة سةردان دةچيتة كوردستان، بة تايبةيت ئةگةر بة پاس لة ئةستةمبووصةوة بةرةو سلؤپي بذؤيت، ديارة دةبث     
ئةوجا چ لةبةر . حيسايب ئةوةش بكةيت ذثگايةكي دوور و درثژت لة پثشة و جانتا و كةلوپةلةكانيشت بة ساغي نامثننةوة

بة كورتييةكةي گثچةص پثكردنت، چونكة  . نتاكردنةوة و پشكنني و سةراوبنكردين شتةكانت بثدووريي ذثگا بث يانيش جا
 !كورديت و بةس

هةر كة چوومة ژوورةوة، الوثكي  . لة نزيك ئةو ميواخنانةيةي كة تثيدا مامةوة، ذووم لة دوكانثك كرد تا جانتايةك بكذم
ي كة زاين زماين ئةو نازامن، بة ئينگليزيية شكاوةكةي خؤمان، دواي ئةوة. تةمةن بيست ساصة بة توركي بةخثرهاتين كردم

ئةو گةجنة كة ديار بوو لة  . لة دصي خؤم بذيارم دا ئةو جانتا ذةشة گةورةية بكذم كة چاوم تثي بذيبوو. كةوتينة قسة و باس
 من و يةك لةو، لةسةر بيست و  هةر چؤنثك بوو، قسةيةك لة. دوكانةكة كار دةكا، لةسةر ئةو نرخة ذازي نةبوو، كة پثم گوتبوو

پارةيةكي ئةوهاي  هةر جانتاكةش . ئةم پارةية لة دوو سةد كرؤين سويدي كةمتر دةكات. دوو مليؤن لريةي توركي پثكهاتني
 . دثنا

خةصكي كوثي؟ منيش بث سث و  : يةك دوو دةقيقة، بةر لةوةي پارةكة لة دةسيت ئةو خؤرتة توركة بنثم، پرسياري لثكردم  
ذووخؤشييةكةي جاران و بزةكاين . هةر كة ئةو قسةيةي گوث لث بوو، دةم و چاوي بة جارث تثكچوو. كوردستان: دوو گومت

ئينجا لة هةوصثكي . سةر لثوي لة شةققةي باصيان دا و بةرةو ئامساين هةوراوي و چصكين ئةو ذؤژةي ئةستةمبووص فذين
.  ي گؤتةين، لة توركيا خاكثك بة ناوي كوردستان لة ئارادا نييةسةرنةكةوتووانةيدا ويسيت پثم بسةملثنثت كة، بة دةردي خؤ

بصثي كوردستان، بةألم لثرة كوردستان  ) باكووري عثراق(تؤ ئازادي لةوةي بة : هةروةها بؤ دصخؤشكردين منيش گويت
كوردي لة   ي (CD)لة هةموويشي خؤشتر هةر تةهنا بيست مةترثك لة دووري دوكانةكةي ئةو، كاسثت و . نةبووة و نيية

من خؤم كاسثتثكي . بةردةمي دوكانةكان بة ئاشكرا دةفرؤشران و، بثگومان زؤربةشيان لةسةر كورد و كوردستان بوون
سةرتان نةيةشثنم كة ئةم قسانةي ئةو توركة مثشك بؤگةنةم وةبةر . دصشادي مؤسيقاژةين ناسراوي كوردم لةو ناوة كذي

ديارة   . كوردستان هةستا و خةفةمت لة بث دةوصةتيي خؤم و نةتةوةكةم خواردگوث كةوت، بة دةست خؤم نةبوو غةريبيم بؤ 
 . جانتاكةشم لةو نةكذي و چوومة الي دوكاندارثكي تر، هةر هةمان جانتا و بة هةمان نرخيش، پةيدام كرد

ؤمةوة  خ دصي شؤذ بوومةوة و، دةگةص هاويشتين هةنگاوةكانيشمدا، لةم ميواخنانةكةبةرةودواي ئةم بةسةرهاتة 
 بة  يةكان نةتةوايةيت و نيشتمانيةكؤمةصگايةك كة زؤرينةي مرؤضةكاين وةها بري بكةنةوة، تؤ بصثي ئازادي و ماف: دةمگوت

! ؟؟) ةعةرد و عامسانيان فةرق(ئةنداماين نةتةوةيةكي ديكة ذةوا ببينث، كة لة زؤر شتدا وةك دةصثن 
com. badk@hotmailmeha  
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