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  دد  حمهحمه  د ئهد ئه  مهمه  ر محهر محه  نوهنوه  ئهئه    !!. . . . . . یی   ڕۆه ڕۆه  ئـمـهئـمـه

  
شتکی ، ) مژوو ( خۆمان بپرسین؛ ئایا درۆک کرت له ده

  ی که وه ئه! ستکاری بکرت؟ تووانرت ده  نه  که  پیرۆزه هنده
)  ه هه ( شی به وه و ئه) ڕاست ( بنراوه  ڕاست قه  به  کن مه له
 !؟ یه ه ر هه هه،  که گۆڕه یاسا نهکو  ئیدی وه،  بنراوه قه

)  و  نـه (و)  به (  که لماندووه یان سه وه  ئه مانه زانست و زه
ر بوونی  گه ئایا ئه.  دا نییه م پرسیار و دۆزانه له، ی بنب

وسا مژوو چ  ئه، کان داببت مه رده  و سه مانه  زه  لهڤمرۆ
ری   خوقنهرۆڤمادام م: ین  ده  بۆیه!بت؟ کی ده مانایه

  بایی له ری ناته گه  ئه گونجت که  ده  واته که،  تۆماری مژووه
  به،  وه کی زانستی و هۆشیارییه یه  ڕوانگه  له  لک پویسته  گه بۆیه. ووبداتدرۆکدا ڕ

کانی  یشتن و کاره  جیا جیاکانی مرۆڤ و تگه رنجی قۆناغه سه، ی کورد تیش بۆ ئمه تایبه
ک گرتمان  خویه(، !ر هی دماگۆگی ک فارگۆنی سه ر وه کو هه نه. رۆڤ بدرتڕابردووی م

رنجدانی ڕاست  ی سه ه وسه بت تووانا و حه  ده واته. ) ! پیریی ین به که رکی نه ته، شیریی به
  له،  وه ییه خنه ن و ڕه  هزرکی نوژه به. بت هه یشمان وه پی خۆمان و ئاوڕدانه و چه

ن   الیه ی له زۆربه،  مژوومان نھاکه تا وترت؛ هه  ده  که زۆر نامۆ نییه. وانینڕابردوومان ب
گای  وتی کۆمه ک و ڕه  ڕاستی خاک و خه دوور له،   تۆمار کراوه  وه سانکی بیانیه که

 با  وه ته ری بیر و کولتووری نه ژر کارگه  له که، سانکی کورد یانیش که! وارین کورده
  له،  ئاگا بئاگا و یانیش به،  دڵ و گیان  سانک به وانه ئه. دا بوون که ره ڤه ی دهکان سته ده

  ت له به هه (ب و پان فارس و پان توکیزم دا بوون کانی پان عاره ندییه وه رژه ی بیر و به ڕاژه
ینیی و  ووردب بت به  ئایا نا: بۆ نموونه. ) داکانی تری کوردستان گیرکراوه دا شه  بهموو هه

کانی  وه بۆ نه،   و نامرۆڤانانه ون و ناشایستانه  قزه رهاته سه س و به و که ئه، وه ڕاستگۆییه
 و کولتووری  ت خو و خده نانه رگ و ته  زمان و جل و به  به ین که داهاتوومان تۆمار بکه

شداریی  به. ل فرۆشیدا بوون خۆ فرۆشی و گه، تکاری خی خیانه  دۆزه ها له ساه ،  وه کوردییه
 دوژمن  لی خۆیان به گه، ڵ  ئاژه به ه کو جه وه. یان کرد)  نفال ئه (ی هرشی شووم و نامرۆڤانه

رپرس و   به  و بوونه رگه  ریزی پشمه هنانییه، ک  هـوو یه  به مانه چی زه که، فرۆشت ده
  و جۆره کانی ئه هو ئاکار یش فتوا و قسه میشه  بشک هه!!کان؟ هیده  شه لپرسراوی ماباته

ی   پنووسانهو بک له.   زۆرتر بووهرگب ترو ر و جه نمان کارگهکا  زیانی دوژمنه له،  سانه که
، کرد هراوی ده تی یان ژه هزری کورد و کوردایه، زان رمان و پیالنی دوژمنان و ناحه  فه به

  !!ماست و لپرسراوانی کورد  ڕاوژکار و ده ته  بوونه ئستاکه
  
 بۆ  تووان ئاساوه هۆشیاریی هه   له،  وه یی و زانستانیه خنه ی ڕه  ڕوانگه  له ر ئمه گه هئ

م  ش له  له  مرۆڤی به بینه وا ده ئه، ڕوانین کانمان نه باییه  ناته له. ین که کانمان کار نه برینه
   ئیدی ئاشکرا نییه که! جماو  به  دواوه ک له یه ده ند سه ریی چهژی  م به به، دا ژیاو مه رده سه
  ینه رنج بده سه !کشت؟  ده نگ درژه تا که هه ،   مژووی خۆ نامۆ بوونه تای به م په ئه
شکریی ئیسالمدا  کانی له ک داگیرکردنه ته  له که. بی خوارووی عراق کو عاره النکی وه گه
   به  داگیرکراوه شه و به ر ئه ک هه چی نه که. ج بوون  و نیشته و جیه  ئه ته یشتوونه گه
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خوازن  کوم ده به، ) تی شۆڤنی سوریا سته کو ده وه (بنن قه بی ده  وتی عاره شک له به
ی  زاره ی پاش هه  تورکزبانه ومه و قه یان ئه!! ن دا لووش بده  گه له شی ی ئمه که کوردستانه

تی عوسمانی و پاشانیش کۆماری  الفه هدساڵ خ ند سه چه،  وه که  ناوچه می زایینی هاتنه که یه
. کار هانی یی به وه ته ندی نه وه رژه ئایینی ئیسالمیان بۆ به. . زراند یی تورکیان دامه وه ته نه

  دان له  سه به،  یش2000 هاتا سانی  زراندنی کۆماری تورکیاوه  دامه ر له  ههپاشانیش
وی   هه کانیان له  تزه به، ) !تورکیا (یکان شنبیران و زانایانی زانستگا و ئاکادمییهۆڕ

  وه وروپایشه  ئه  و له ندین کۆنفرانسی بۆ گیراوه چه. ی کورددا بوون وه ئینکاری کردن و سینه
ربازی و  یی سهبریی هز  زه به، کان ره  داگیرکه له تا گه وه ئه. ) 1 (!! کراون زانایان بانگھشته

ک  مژوویه، دا م جیھانه  زۆر جی ئه  له وه خساوه رجی ڕه هلو م نی و ههتووانایی هزریی شۆڤ
دنیای    تۆپزی به م به به. !!س  و به درۆیه ی ماکه  و بنه یان بووه  نه کهن  که دروست ده

ی دانیشتووانی  ئمه،  چی زۆر جی داخه که. گرن رده  بۆ وهندیشی زامه لمنن و ڕه سه ده
  مانتووانیووه کوم نه به، مان نامۆین  پچ پچه و مژووه ر به ههک  نه، مان که نی وته سه ڕه

م  به، ر  داگیرکه بینه ان نهر خۆشم گه تا ئه هه. م بنین راهه یی بۆ خۆمان فه وه ته کیانکی نه
  .  مژووی خۆ نامۆ بوون ڕ به مه  بۆچونکی گشتی بوو له مه ئه. کرابین خسیر نه گیر و یه دا
  

نیا دوو  من ته.  رکی مژووناسانی کورده کار و ئه، تی مژوویی  بابه  له وه وونهبشک قووب
  . م وه ره کانی سه ی قسه  نموونه مه که ده، رنج د گرنگ و جی سه م شایه به،  ی گچکه نموونه

  
می  رده سه  لهرمووت؛ فه  ڕاشکاوی ده به) ز به مال نه جه (رچی مامۆستای هژا گه ئه  ـ1

. کدا یه وه  گۆڕینه  کاتی نامه له.   ڕوویداوه یه ه م هه ئه، ی کوردی الوتیدا و دسۆز بۆ وشه
گوندی ، دا که  کۆتایی نامه له،  دانیشتووه) ڕوار  بهروار یان به ( گوندی  له  که که ری نامه نره
واز  ئیدی بانگه. یش هک وجا مژووی نووسین و ناردنی نامه نووست و ئه ڕوار ده به
  که یره سه!  وه ته بی دۆزراوه ی عاره) تاریخ (ری رامبه ی به  وشه:  به درت؛ که ده هه
داچوونک  ه هه  به نت که یه گه ڕز ڕاده  پاشاندا مامۆستای به رچی له گه ؛ ئه دایه لره

  وه  هڕوار  به  و خویش به چاوهر  سه ت به که ه هه: ن کی ده  خه م وادیاره ؛ به ڕوویداوه
رچی  گه  ئه!! یه هکه)  پیریی یت به رکی ناکه ته،  شیری ک گرتت به خویه (کو ئیدی وه!!  گیراوه
یانیش .  گرتووه ی هه رچاوه  سه وه مانه  درزه  له که،  یه مان هه) درۆک (ی  وشه  مژه  له ئمه
  به، چی بنووسانی کورد که.  گرتووه ی هه اوهرچ  سه وه مژه له،   له که) مژوو (ی وشه
  !!نووسن روار ده ر به هه. ی کوردی میی و نادسۆزیان بۆ وشه مترخه که
ی  قی سروودی ئـه ده، !!کتردا  دوای یه  و به وه بیرکردنهب   که  یه ده  نیو سه  وا زیاد له  ـ ئمه2
  ئمه!  وه ینه وین ده یخوسره یا و کهی مید  ڕۆه دی؛ ئـمـه، تیش  تایبه قیب و به ڕه
بۆ تا ! و بین؟ یخوسره ی که ی کورد ڕۆه ئمه (بت وا ده  چه  که وه  بکۆینه وه هاتووین له نه

  یشدا وان و ئمه سته به ی هه) ددار (ر سه  به هی مژووی ه بایی و هه و ناته  ئه نھاکه
  !؟ ڕیووه تپه
کی ، کی قباد ( بریتین له، کان یه) کیانی ( ماباتی زنجیره، ی درۆکی رچاوه  پی سه به

ا م پاش و سھه  کی خوسره ک دیاره وه. ) 2) (کی ویشتاسب، کی لھراسب، و کی خوسره، کاوس
  یش به وه ئه!! نی ئیمپراتۆریی مـاد بووبن ین؛ کورد و فارس خاوه  ده گریمان ئمه!  بووه
لی  ند گه چه، می فیدراڵ و کۆنفیدراڵ ک سیسته کرت وه ده . هایه م وه رده یشتنی سه تگه

   پی یاسا مافه به،  النه و گه کک له ر یه م هه به. ی وتکدا بن  چوارچیوه له، جیاواز
گریمان کورد ! دا؟ مه رده و سه  له مافی کورد چی بووه. پارزرت کانیان ده تییه تایبه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 30-10-2005 20:13 

3 

گریمان کورد ! ی که  کوردییه شه  به ته به هه، کات  دهبوون) میدیا (ی وازی ڕۆه بانگه
م ناکرت و  به. !ی که  کوردییه شه  به ته به هه، کات بوون ده) شتی رده زه (وازی بانگه

ی  ه) و یخوسره که (م  ئه یش بم؛ که وه ئه!! کی فارس بت ی پاشایه  کورد ڕۆه ناگونجت که
  بگره،  کردووه شتیشی قبوڵ نه رده ت ئایینی زه نانه ته، بادمان ئاژداد و ئا ینه یکه  ده ئمه
لی زمان و   و گه وه ته لک نه گه، دا وییه رزه م سه  و له مه رده م سه نا له ده.  تیشی کردووه دژایه

کانی  کانی ئایینه  جیاوازه له  گه ینه رنج بده سه. کن  ئاییندا یه  له ن که ک جیاواز هه ه چه ڕه
ی  وه  و نه ڕۆه، ک یه وه ته ل و نه ر گه م تاکی هه به. هتد. . .  و که جوله، سیحی مه، مئیسال

یدا و  وداڵ و شه  عه هنده، کو کورد سک وه ئیدی نابینرت که. تی پشتاوپشتی خۆیه
 مژووی خۆ  تای به مان په هه، یش مه ردی ئه ده!! واسیندا بت ک هه  خه خۆ به، روشی ده
  . ۆ بوونهنام
  .  ه) کی ویشتاسب(، کان کۆتایی پاشای کیانییه، ی مژوویی رچاوه  پی سه به
 ربار  ئایینی ده شتی هناو کردیشییه رده  ئایینی زه ڕی به تیدا باوه سته می ده رده سه له
  وه یهلی  هاوزبان و هاو گه هاودینبوون کاری به، مان پکرد کو ئاماژه م وه به. ) !ت سته ده(

ر  سه  چاره که باییه یش ناته مجۆره به. !!ی میدیا و ویشتاسبین  ڕۆه تا بین؛ ئمه هه،  نییه
بت  ده: م که ؛ یه ر چاوه به  له   درۆکییه باییه و ناته  بۆ ئه ریی ژیرانه سه دوو چاره. ناکرت

  که  مژوو گلکردنه خۆ لهنا  ده. رین البه، وین یخوسره ی میدیا و که  ڕۆه ی ئمه و ده ئه
  :  بنووسین و بین و ده  بریتی ئه کرت له ده: م دووه. !!بت وام ده رده به

  . ی کـوردیــن وه ی مـیـدیـا و نـه  ڕۆـه ئــمــه
   
  
 ی مامۆستا) تزیی مژوویی تورک و دۆزی کورد (ڕتوکی  په ره رنج بده ـ سه )1(
دا زانا و  ڕتوکه م په له. 1990ی  که مانییه  ئه گانه هـ و. 1977سای ) ئیسماعیل بشکچی(

 و  وه  نووسین و کۆڕ و کۆبوونه به، کانی تورکیا باسکار و مامۆستاکانی زانکۆکانی شاره
،  ژر دروشمی تزی زمانی ڕۆژ یشدا له. ی کورددا بوون وه وی سینه  هه له، کانیان باسه
 کۆن   و کولتووره کانه موو زمانه  زمانی تورکی دایکی هه لمنن که  دنیای بسه یانویست به ده

رزارباری کولتووری  قه، کان و چین و یۆنانیش  کۆنه میسرییه، ) قیبتی (کانی وتتوه و پشکه
 !!ندی زمانی و کولتووری تورکن مه وه کۆن و ده

هاشم  (ی وه رگان و لکۆینه وه.  فارسی  بهڕتوکی ـ ئاڤستاـ  په ره رنج بده سه  )2(
  . 19ی  ڕه الپه. ) یچر
  


