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کان  سکرده  ده  مانگه ژانهند زمانک رۆ  چه زانک به ند زمان نگی موفید و چه رهه  فه  بۆته سات که کورد
 زمانی تورکیشیان  وه یه نکاری  رهه  رۆحی فه تی و به پناوی مرۆڤایه ر له شیان هه مجاره ئه. ن  که ووڵ دهشغ مه

. لتوری جیھاندان پدانی که ره و په وه وی بوژانه  هه کان له زمانه دان به ره  په  وینسف لهک  و وه وه ردهزیندووک
   دارژراوه  دووربینانه هنده . یه دواوه ی له رۆژانه کی قووڵ و پاشه یه  ستراتیجی  که یاندنه  میتۆدی ڕاگهم ئه
کانی  ی شاره  زۆرینه  له نگه کات و ره م فری زمانی کوردی ده ی کهکان الن کی کورتی داهاتوودا تورکه یه ماوه له

  چونکه. ن  ادبکه زی و نیوسعاته  ئه ن که تی کورد بکه رکردایه  سه ری و داوا له وپه  ئه زایی بگاته  نارهداتورکیا
  نان به  م که کان که ه تورک وتووه رکه تی کورد بۆ تورکیا بۆیان ده رکردایه کانی سه ردانه  سهدوای  له دیاره
ندک   هه نده رچه هه.  وه یان ئاشنابکاته که  زمانه  تۆزێ گۆیان به ناک که رکه ی هه قه ده  رۆشن بۆ ده په
ر  ش هه مه هئ. یه ی تورکی ته ره نای ته شی کوردی که  بهعاتی  پاداشتی نیوسه م نیوساعاته  ئه بین که واده
.  گکرتوو پاداشتی خۆی داناوه وروپای یه ک ئه  تورکیا کوردساتیش وه  زیاتر له بۆ ریفۆرمی.چ  ی تده ڕێ
یی  ۆپراسیۆن و گله خوابکات ئ  بۆیهم بکه  قسهی  که ر زمانه سه له من تورکی نازانم تارجۆرک بت   هه به
  چونکه.   شونراوه وه اقه باکوری عر یان له که  ئاسایشی زمانه بت که نه وه ر ئه  سه کان له ی تورکه مجاره ئه
رهیچ   هه  که خوابکات بۆ تورکیه.  ککی زاخۆیه ڕه ی کوردسات دیالکتی گه که  کرمانجیه شه زانن به ک ده وه
  .ن دوورمانخه کان به ڕی تورکه  گه  له.کارهنابت رزیان به رپرسکی بابه بت دیالکتی به نه

بت  شی داواکاری گۆرانیش هه به .یدای موزیکن هکان عاشق و ش  تورکهی وه رئه  به چی پشنیارک له بیرم نه
ی ناوی تورکی شیرینیش بۆ  کۆمه  رانی تورکیاوه شکردن و پیرۆزبای بینه ی پشکه  میانه وسا له ئه.  رباشه هه
ب  بی به  فرده  تازهناوی الش له نککی به رهه  فه  که ک ساباتی ستران  وهوه دۆزینه کان ده  تازه وه دایک بووه له
شی زۆر  که ش کردنه ناگرێ کاتی پشکه خوا هه.بت  کینی کتبی ناوی کوردی تازه یستیش بهی پو وه ئه
فای خۆیاندان و  یف و سه  که کان له  تورکیه ناه ندانی که ی کارمه  زۆرینه  .م ک شه وانی یه  ، شه  یه کانه زیره
رانی  ی بینه که  شیرینه  تورکسات ببورن کوردسات میوانه بۆیه.کات   ده  مروولهش و نھا خشه کانیان ته ناه که

  .بت تورک ده
  نده  و گازه خنه ی ره  الی کوردانی باشور ج  له باکورکانی تریشی د تیڤی و ناوه مانک کورد و مه رده تا سه

  یان وایه ستان تیڤی پ کوردسات و کورد ئاخۆ. یه ی تورکیان هه رنامه ن و به که ده  تورکی قسه بوون چونکه
ر  ت باوهزان ب  نه  هنده یه س هه م که که .  ی بینینه  و مایه ویستره مان بۆ تورکان خۆشه ی ئه که نهفزیۆ له ته
نای   که70  ر لهکات و زیات دهوی   جه رئسقانی فاشزمی کۆیرانه  تاسه ک که  تورکیایه  بھنت که وه به

 مافی  بن که شه و به اتی ئهع روانی نیو سه  بن چاوه ه وسه ه ح  به هنده .  یه فزیۆنیان هه له  تهیجیاجیا
ئایا . بت  هه  پویسته یه م ماوه  ئه  که یه ڕیی و باوه  ئه یشتۆته  گه یانه  زانستی ک هنده.  رکی کورد زمانه بینه

کان نرخی مشکی مردووشی   تورکه  که یه ھا ماستاوکاری سیسایین  یان ته وه رگرتن بووه و راوه وه دوای تۆژینه
ن  که ت ده  چی زمانک سیاسه  به کانی خۆیانه  حیزبیه ناه  که  له کتی و پارتی مافی خۆیانه یه.بۆ دانانن
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خش  په . وه  ناوی کوردسات و کوردستان تیڤیه  به یه  نی زگا حیزبیانه و ده های ئه م مافی ره ن ، به بیکه
  .ن بکه
یک  هیچ که . ش بووه دا دابه زگایانه م دوو ده ی له که ی ، زمانه که ک خاکه یاندنی کوردی وه  راگه ی داخه جنا
نگی زمانی کوردی بن  ر و ده به بت مینه کوردسات و کوردستان تیڤی ده.بت  ی هه رنامه  زمان به5   به یه نی

لتوری تیرۆر و  که.کان ره کهر داگی ک زمانی وته کان بن نه یالکت و زاراوهی د وه ره و فرکار و لک نزیک که
  شی که ی کورد و خاکه ت بۆ ناسنامه نانه ته. کرێ ده رچاوه  سه وه یانه که  زمانه  له م وتانه ک له ریه فاشیزمی هه

و  ب و فارس به ره النی تورک و عه هگشتی و گ ڕای.  یان داناوه رستی زاراوه زپه گه ی ره مان پودانگه هه ربه هه
یی گۆێ بستن و   ئاماده  هیچ جۆره ن و نه گه دۆزی کوردی ده  له  نه کراوه  ئاراسته یاندنه  و راگه نده پروپاگه

   له یه الواز و ساده شکردنیشی هنده پشکه و  رنامه کنیک و جۆری به  ته ت که  تایبه به. بت راوانینیان ده
ری  کانی تورکیا وئرانیش بۆ بینه ناه و که .  یه بیی ره  یان عه ک جزیره کی ریکالمی وه یه گهر ب رامبه به
ستی  به تی کورد مه رکردایه ر سه  گه یره من پم سه.  ناکی تره ی که وه ی گۆرین و دۆزینه کورد شایسته یره غه

 و دزینی  فیرۆدانی پاره نھا به  ته مه ئه.  بکات تانهو و ک له ریه تی هه  سیاسه  کار له دانانه م ختووکه بت به
  .واڵ ی هه رچاوه  سه  بکاته ر جزیره رامبه به  کوردسات له یه ب هه ره م عه که.کان ناه  که  له ری کورده شی بینه به
سکاندای .  یه یاندنی خۆیدا نی ویتی ڕاگه عنه می ئاست و مه  خه کتی له تی یه رکردایه  کاتکدا خودی سه له
کوردسات    باته که واه بوو هه نه ئاماده. ئران بوو الل له وت کات مام جه که رده ده ددامدا به  گرتنی سه  له مه ئه

دا دوا  نجامی کتی ئه یه  زان که مه ها یاسین ره ها گرتنی ته روه هه.  و باسی ئراننگ  ئاژانسی ده خشیه و به
  .می مردوو  ده ش بووبوه که واه و هه...دسات بوو کور وه بوی کرده س که که

رمی جیھان و ئیراق و  رماو گه وای گه مومان بۆ هه هه. م ڕاستیم وتووه ڕکه  و باوه یه رۆیی نی دواپرسیار زیاده
 کوردسات و.کانیان رنامه  ریپۆرتاژ و به  له جگه. ین که بی و جیھانیکان ده ره  عه ناه یری که کوردستانیش سه

یان  مه ر با ئه خۆنه"بت  گۆرانیدا نه نھا  له  ته تی ئیعالمیان ونه   مسداقیه کانی  دیکه ناه موو  که هه
م ڕاست    ده بنه نه.براکوژی بوونڕی   بندگۆی شه تر که  چی وه یاندنیشه  رووی راگه  با له بۆیه" نگن سه هه
  .کانیان یشتنی دۆزی براکورده الن و تگه تی گه ردری برایه  سه ژر  له که النی ناوچه  گه خش به ری بهزانیاو 
  


