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 و  و انانڤڤ  رهرهعارف زعارف زو، و، غغۆۆد ئد ئ  حمهحمه  ، ئه، ئه"" کورد کوردییامامیی  پهپه: ": "  وهوه  ههیییی کورد کوردیی کولتوور کولتووریییی ناو ناو   به بهییییدزدز

  ننییمم   ئه ئه  کاوهکاوه ...  ... ششیی تر ترییررۆۆزز

ژ
 

 باشتر انین   کوردستان ههی باکووریی کوردک هی ماره
رو   سهی کورماجیی  زاراوه   به  کورد کهک هی  ژمارهمب
،  وه ته رساونهیپا گورو  ئهیت وکند  هه  و لهنیڤ په ده

 کالرۆ دنیۆ ملند چه،  وه هیی کوردیی کولتووری ناو  به نهسا
وان   ئهی وه  ئهیرچ گه ئه،  وه انهیرفانی گیی نکه  ته نه خه ده
 یی کوردی کولتوور و چاند  که هییدا ن وه  ئهی پاداشت  لهن کهی ده
  نهای کردنی جاسووسۆی ه  جار بهی ربهۆ زکو به، زنپار ده
ستگا   دهۆب"  کوردستانیکاران کریپارت"ر  سه له

ک  ئاخر وه، نیژ  دهی لی تانهو و  ئهیکان هییرات موخابه
 ستیرۆری تیککخراوڕکو   وه وه هییوروپا  ئهیکیتند و  چهن هیال شتر پکک له پتزانر ده
 یککخراوڕکو  وه) پکک(نا  ده، ای تورکیرخاتر به نھا له ش ته وه ئه،  درا بووم ه قه له

 یکان  پارتهیکان د تاوانه قه ر به  ههیتن کردب  کهیکان  تاوانهیی کوردیک و پارتخوازیئازاد
   لهتب  ده  کهت هی نا هیومانا ش به مه ئه،  هی که  و ناوچهنیست له  و فهردستان کویتر

 تب  ده  کهتر د  ههکژڕۆ کو به، نی  بکهیشۆ چاوپ انهی کردوو  که و پارتانه  ئهیکان تاوانه
 انی یتکردب) پکک( جا تق کراب  ناهه  به  کهکر تاوان  ههیی پا  لهن بکرییدادگا
  . تر یکان خه

 
 تاوانبار ی کوشتن  بهانی) پکک (کداژڕۆو و   شه  کرا لهرۆری تیت حمه هڕ ی مه پالفۆ ئککات
،  کراوۆ تد سوییوسا  ئهیسیلۆ پیکۆر  و سهوت رکه  دهانی کهۆناری بوو پاشان س وه ئه، کرد

 ر مهۆهانس ه.  کورد کرد  لهانیبوردن لی داوات بشیرم  نافهیک هی وهش  بهشیپاشان
  کات که  ده  جاسووسانه و کورده  ئهی باسدایکان به کت  لهد سوییوسا  ئهسیلۆ پیکۆر سه
   له وانه  ئهیانی گی پاراستنۆ ب هیم گوا به،  وه هرگ  وهی ناو  به وان کردووه  ئهۆ بانڕیخویس

   بهانۆی خستا ئ س نزم بوون که فه  نهیککان  خه وانه م ئه به، تربو  دهۆی خانیناناوه
، دزن  دهید سوینۆزار ک  ههانی  ده وه هیی کوردی کولتووری ناو  و بهنن  کورد دادهیر نهنو
  هی و گوا هیوروپا  ئه  لهانیشیک هی و پ هیایدستان و تورک کوری باشوور  لهانیک هی پستاشئ

  . تنا پانیتر کاڵ گو  لهشیس ن و که که  دهی کوردیت هو  دهیداوا
 

 یکر پهند ما  چهو هی  ه) پکک (یخت رسه  سهیارانی  نه  له  کهانڤ رهعارف ز، ڵ ساپار
 یران ئیک هی پاره، د سو  لهشیم تان و هه کوردس م له بات هه  ده وهڕ  بهیی ه)  پکک-ینت ئه(

 مۆکھۆ ست  لهیی کوردی بخانه کتیکۆر ر سه سه  لهیکوتار، تگر رده وه"  موفته "ین وته
  وه هیدا  هه هیو کابرا  ئهیکان هییر دز سه  لهی رده  پهدایای و ت وه وکرده بن مهی داگدرمید نه
  و تورکه  لهو هیی کورد نداس  ئه له) مید نه ( هیکابرام   ئه رچاوه  سهکند  ههی ره گو به(

 ۆ کردن بیکج شتهی کوردستان نی باکوور  لهای تورکستا ئش پڵ ساانی  ده  که هی انهیبولغار
   و بوونه وه  کورددا توانهو ن  لهانیکند م هه به،  کوردستانی باکووریایموگرافی دینۆڕیگ

 یناو  به هی گوا کات که  ده هیو کابرا  ئهیکان  کارهی باسیورد به رۆ زانڤ رهعارف ز، ) کورد
د   دوو سه  واته هیید سوینۆ کنیۆدوو مل (  کهیش که  و پارهی کردوون وه هیی کوردی بخانهکت
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 یکان هیدستگا سو  دهانڤ ره عارف زتچ دهپاشان پ، ۆی خۆ ب گرتووه هه) الرۆزار د هه
ر  سه  لهی وره  گهیکوتار) سکسپرئ (یوران ئی ژنامهڕۆ  هۆیر ب ه ه وه تهئاگادار کردب

 ی) دایس (ییکخراوڕ ن هیال هپاشان ل  که وه وکرده بمید  نهیکان هیی و دزیی کوردی بخانهکت
  . وه تهۆک  ده هی له سه و مه  لهسیلۆ پستا و ئکرا لی شکات وه هییدسو
 ی رده  په  که هیی نیی کوردی کولتوورۆ بییزۆس و دی پاک  لهانڤ ره عارف زن ک ده  وه ارهید
، ۆیر خ سه  له وهی زانیک هی شه هڕ  هه  بهکو  به وه ته داوه  ههمید  نهیی هییو دز ر ئه سه له

 ۆ ب  نمونهۆب،  رگرتووه  وهینۆزار ک دان هه  سه وه هیی  کوردهی کولتووریناو  بهشیو  ئه چونکه
) ینۆزار کر د هه چوار سه (یت هی کردوویری جزیال ر مه سه  له  کهی هی) ی دیس(و  ئه
 دایاستڕ   له که،  رگرتووه  وهیکالرۆ د ه بشیرول  هه  و لهد سویت هو  ده  له رگرتووه وه

   لهکک هی.  انهیوینی ب  کهی وانه  ئهی  قسه  به هیی نر نههڕرسو  سه نده هیک شتی که کاره
   لهڕ  شه  بووهک هی وهچ ش هه  به  که هی وه  ئهیکان و هاورانڤ ره عارف زیکان هییک ره  سه کاره

، ورتر ببچرن  چهیک هی پاروودا وهو ن تا له، ننرسیگ  و پکک دا ههی پارتیبت هی تا  بهوانن
  چوونه  ده که) یرانۆ سیکورد(بوون   هه رهۆم ج  لهیکان شدا خه) پکک (و ن  لهۆی خیخت وه
  انهۆیو در  بهشیو  ئهتریئ،  ه گه  کوردستانمان لهیموو باشوور وت هه  دهانی پالن جهۆ ئیال
  . ماننش  پهی لستا ئ هی وام پ که، کرد پانیج  نابهی کاررۆ و زتا ه خه ده هه
 
اخر ئ، ن به  نهکتر هی ییک دژ  چهۆست ب  تر دهیک جارکان هیی کورد  پارته  کهی هیوای هو به
 وان ن  لهیت بهی تا  بهدا باشوور لۆییوخ نڕیی  شهۆ بانۆیه  دهرۆ ز رهۆم ج  لهیکان خه
 سووک و یک هیکو کا ردا وه ماوه  جهون  لهستا ئ وه هییشحاۆخ م به به،  دایتک هی و یپارت

  . تکر  دهانیری کو پوش برنج سه  وهین کورد وته
 
ر  سه  لهیوا هه،  ه) انڤ رهعارف ز (ی ه که) فل نه (یر پهما   لهشوودا پی ژانهڕۆ م له

  که)  کوردیامی په (ی ژنامهڕۆ یر رنووسه سه) غلوۆ ئیک د زه حمه ئه (ینان وازهانیکارالبردن 
 و  هیدات انیشک بایاری زانک مهۆ ک که،  وه هیوکراب، تچ رده وروپا ده  ئه  له فتانه هه
  تهب  ده سانه و که  بهتدر  ده وه رهول  هه  له  کهی  موفته و پاره ر ئه سه  لهداو  لهسانید
، رمنن  شهیکس  که وهئ: " ت  کورد دهیامی  پهین  خاوه  بهیک د زه حمه تا ئه وه ئه،  شهک

 موو ستم و هه  هه  کارهو ن من به  بدهگامڕ، رگرن  کوردستان وهی باشوور  له  پارهنۆنازان چ
 ت نازانردا رهل. ) 10/9/2005 لف  نهڕی پهما" (رگرم  وه لانیالرۆ دنیۆ ملک هی کسا
 یی با  که م کوردانه  بهتدر  دهی چی پا  و لهیر چ سه  و لهیچۆ بالرۆ دنیۆ ملک هی ۆ ئاخ که
) ککپ (ی کردنیت هی دژا  له ن جگه  و ناکه کردووه  نهانی کوردییزۆ دیت  خزمهیاوڕ قویکتور
 یگاڕ  اوهی تورکیت هو  دهن هیال  له  کهای تورک س بوو له  کهنیم که هی یک د زه حمه ئاخر ئه،  ه
د  حمه  ئهکشتنیند دان م پاش چه به،  بکاتالن جهۆ ئ هبدو  عه  لهییزگار پار  کهدراپ
 ایمان  ئه  هات له هیردا ته  خه  لهیانی ژ هی گوا  کهی وه  ئهیانووی ب  و بهنا هی وازیک زه
   لهتب  ده  وتووهیو پ  ئه هی گوا  تاوانبار کرد که وه  بهیالن جهۆ ئ هبدو پاشان عه، شتیدان

  هبدو  عهیرچ هه،  بووه  نهییازڕو  م ئه به، تیوان بدو  و ئهدیع  سهخکو ش دادگادا وه
 ای تورکیت هو  دهیاوی پ هی گوا ن که که ه تاونبار د وه  بهد مهح ئه، یت هیکان نگره هی و الالن جهۆئ

  هبدو  عهت بتوانی وه  ئهۆ ب بووه  ههیست  دهدای تورکیتی مڵ گه  له وه ره ژ  و له بووه
 کان هیی فاش  تورکهیست  ههش هی وهوش  بکات و بهای تورک  لهش هڕ  هه  بکات کهییازڕ الن جهۆئ

 ی پاراستنیانووی ب  بهشی تورکیان و سوپک ر کورده  سه نه  بکهرش ه  کهتنببزو
د   ئامهی شاریت بهی تا ن به خت بکه  کوردستان تهی باکوورانی که ته تورک و ویتر روه سه

ش  و شاره  ئهیوان ن و شاره که  دهالن جهۆ ئ  لهیوانی پشت ختانه رسه  سه که) کر اربهید(
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 انیس  کهانی  و دهنکر تاونبار ده) پکک (  لهینوایپشت  به  که هی وه ه)  هاپه ده (یست پارت ده به
 تش بوتر وه  ئهتب ده.  کراوننروشو  سهدا کوژراو و ب) پکک ( ندام بوون له  ئهیانووی ب به
 الن جهۆ پکک و ئیی دژ  لهی وتارانی ده، الن جهۆ ئی گرتنش پیک د زه حمه  ئه که
 الن جهۆ ئ  که مانهڕرسو  سهیگا ج هۆیب، ردوون کیی تاوانبارتکار نانهی خ  و به وه تهۆوکردب
 یک د زه حمه ئه، الن جهۆ کن ئ ته بچدات ده پییگاڕ ای تورک که، س  کهنیم که هی تریگ ده
 . !الن جهۆ ئییر زه پار تهب  و ده وهغۆئ

   له که) د کوریامی په (ی ژنامهڕۆر  سه  له وه کردهیو بانڤ ه عارف ز  کهی هوا و هه  ئهیدوا
  ره  هه ژنامهڕۆ   لهکک هی  به، تکر رفده  سهدای تی رهۆ ز موو پاره و هه  ئهڵ گه  لهدایاستڕ

 نھا  تهشیو ئه، یک هیی کورمانجیش  بهیت بهی تا  بهتردرژم  کورد دهیکان خراپه
و   ئهخودای ی نده ر گه سه  لهنیما هه رده  پهانی ک هی وه نهۆیک لچیه، و دانه اههیپ

و   ئهی ژنامهڕۆ  نھا بووته ته،  هیی ندات، تکر  کورد دهۆڤی مری مافیی دژ  کهی تاوانانه
  هی وام پ ه کیتی که هیی کورمانجیش ستم به به  مهدا رهل(ن  که  پکک دهیت هی دژا  کهی سانه که
ر   ههیکو تووت  وهرشت پ که)  نابنی حاانیس که  لهانیس که، دای که هییرانۆ سیش  بهڵ گه له
 کۆر سه (ت  نه هیربچوا  دهیم  ده  لهکر کورد گه  و ئه داوه  ههاندایالن جهۆ ئیرو سم سه به
 نخو بهد ( وانه  لهکک هی.  هی بکرادانیشی باشیک هی القه  فه نگه هڕ، الن جهۆ ئو ب) ۆئاپ
 ڵ گه  و پاشان له  کردووهی کارد مینویزڤ له  ته س بوو له  کهنیم که هی   که هی) دارا

 و ایمان  ئهۆ بن که ادهڕ ێو  له ند بووه ر کارمه  هه هی گواشیو  ئه  کهییستا ئی که خانمه
 کردوون و یرۆ زیک هییاوکار هایمان  ئهیسیلۆ پن ک ده  پکک و وهیت هی دژا ونه که ده
 باشوور و  م له  باش ههیک هی  پارهشیوان ئه، ) ستاڤئا (ی ناو  به هی  ههانیکڕ په ماستاشئ

  . "انیکان هیکولتوور "  کارهی پا گرن له رده  وهمان  ئهیت هو ده  لهشیم هه
 
 انڤ ره عارف ز  لهیی  گلهکداواز  بانگه  و له ستاوه ھه لانیهاوار)  کوردیامی په (ی ژنامهڕۆ 

" یی واده خانه "یک بزنز وه ئه  چونکه،  وه وبکاته وا بیوا بوو هه ده  نه ن که که ده
، رن  البه هوا و هه  ئهیکورد" یکلو کلتوور "یرخاتر  به  له کردووه لانی داواو هی که ژنامهڕۆ
، "یک شار تهو که  دهیک زار وته  که وشه"و " ێ بی پشه  خهێپاش ت له " ی م کورد وتنه به
، تچ ده پیشیووئاب، ت ناکردای  په پی ر پاره  ههۆ خ ره  دوو سهیرشمش،  تهرن نتهیئ

ستگا   داو دهو ن له ی کوردی بخانه کتین  خاوهیکان ووچونهئاب، و هوا م هه  ئهینازانم دوا
، د سویی ر پاره سه  لهمید  و نهانڤ ره عارف زیکان وه جن هڕ  و شهکاندا هیی و کوریدسو
ن  که  دهیرف  سهدا انهی نده م گه  لهیی و پاره  و ئه وه چنه  دهانداۆی خ  باشوور بهیداران سته ده
 یک گوندۆ بک هی دهی  مولهانی ئاو ک هییرۆ بیشاناکڕ. ن که  دهیرف  سهدا که ته للهی م له
ند   چهیناو پ  له له و گه  ئهی  ئاوا پاره  کهی وه  له تره فانهیر  شهرۆز، نفال و خاپوور کراو ئه

 یسپ ر ئه سه و له گره "تری چ سه به، رن ر به ده هه  بهدا زننانهۆ دریکدان اههی و پکوتار
 . بوو وز نه  سه لیچی و هدا دا هه) ددام سه (یاشان و ب  بهانیرۆ زک خه، ن که مه" ویپۆت
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