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ر   بهی وه  خوارهی هوا م هه  ئه س  کهرۆ ز نگه ه

 شیانی،  بووب لی و گووتب چاو که
م   ئهی18 و 17 یژانڕۆ  له" : وه هییتندبخو

 کرتنسۆند ک  چهیر  هونهی) نیژبڕۆ (یایمپانۆدا ک مانگه
 یمان و سلرول  هه  لهساسی تاتمیبراهیند ئ رمه  هونهۆب
یایمپانۆ کین  خاوهییرگوش  ئهنیحس ته. خات  دهکڕ 
 ساسی تاتمیبراهیئ: یوا وت  نهۆ بدایکدوان ل  لهنیژبڕۆ
 ساز رتنسۆ دوو کێو  و لهرول  ههیار ش ته جار دم که هی
، کات  ساز دهرتنسۆ و دوو کیمان سل تهچ دواتر ده. کات ده

  له. کات  ساز ده کهی دیرتنسۆ دوو ککۆ ده ه لشیدواتر
 یکۆنترۆ و کنی که  دهنی دابک  خه مه ئ وه هییمن  ئهیووڕ
   لهتکر  دهینیشبو وا پ) 25$ (کتیر بل  ههی نرخ  باسهین هیشا. نی که  دهییمن  ئهیواو ته
 ها روه هه PUKmediaوا  نه یۆیادڕ"  بن که رتهنسۆ کی س ئاماده زار که  هه  ده  لهاتری زرول هه
   www. kurdistanan. com : وانهب

ساس

 
 بنووسم  انهند د م چه  دام ئهی هانشیاتری ز  کهی وه ئه. واو بوو  ته که هوا  هه ره ئتا
  لانی داواۆوخ استهڕ یک هی وه ش  به که،  بووی و کوردستانرۆمخ  خهیکسان  کهینان وهپپا

 انی  و کوردانه زانهۆس دیست  ههی سوپاسدا ره من ل ارهید. ابمڕها   وهیک کار کردم به
 .  بربوونداۆ ز ر له  ههانی  نموونهشمیواداریم و ه که ده
 ۆوخ استهڕ شیم که هی ی جارۆب. ناناسم، س که ک تاکه وه، ساسی تاتمیبراهی ئ وه کهی نز  لهمن
 ینی هاو له، ڵمبوو سته  ئهی شاریرک پا خانه پارک ـ گو ھانه گو  لهساسمی تاتمیبراهیئ

 شدا ه  هه ر به گه ئه.  وهینی بوت ککهڕ   گوتندا بهیرانۆنگ و گ  ئاههی کات له،  1992یسا
 .   داوه م شته م به  ئاماژهمداۆ خیکنی نووس له، د سو وه امهڕ  گهکات، وسا ر ئه هه، چووبم نه
 ساسی تاتمیبراهی ئنیزان ده، رۆم تا ز که، موومان  ههشدایمان کات  هه  لهوها و ل  ئه مه ئه
 مانای  خهی وه ر له به! ستا ئی نگه له  چه اوهیم پ  به  بووهشینۆ چنۆ و چ  کردووهی و چ هیک
   لهکژڕۆ، و"   ئورفهی ـ شانل ئورفه"حاڕ یک  و خه  کوردهساسی تاتمیبراهی ئ بچ وه  ئهۆب
 و   کوردانهیک هی وه ش  به ستهیو پشیرۆ زرۆز،  هوی چی سترانی کورد  بهشیژانڕۆ

چ . نی  بکه م باسه  بهدراو گریکان ه گشت پرس و خایری  سهش نانهیعبی و واق انهییکوردستان
   بهو یاستڕ  و به  ئهنیر ب گه ئه، نی  ناکهساسی تاتمیبراهیر ئ رامبه  بهک هییق ناهه
ناوبردن و   و له وه رکردنه و کو وه تواندنه "ی بواریتووھازا و ل  شارهیکارینداز  ئهیدروست

 یر  هونهش وه شنی جوانتر به،  و بووه" ی کوردیرۆلکلۆ فیرانۆ و گقایسۆ میتککردن ئه
 ش انهیستا  وهیتا ب،  و  تورکاندا کردووهڵ به قه  دهیوار  کوردهینۆ کی و ئاوازن سه هڕ

 ش کهی دیکسان  و که داوه نجام نه  ئهی وایک کاراین ته  ناوبراو به استهڕ. یت هیتورکاندوو
م   لهس ناتوان  کهم به،   کردووهانۆی خیشتمانی و ن وه ته  نه  لهانییمان ناپاک ر هه هه

 شی تورکیزمانبا ، کس ر که ر هه گه  ئهۆخ.  بکاتری ب و له  ئهیاریرچاو و د  بهڕۆیدا  بواره
 ۆیبیوا ئ ئه، ت تورک کردبیالکان ره  به هیی ئاسمان هنا  که  لهی چاوشیکژڕۆ ۆب، تزان نه
  لۆی خی شان و بانۆوا چ  که وهینی ب انهیینیۆفز له  ته هنا م که  ئهیکان ر شاشه سه له
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 ی زمان به، ران رکهیداگ ی زمان به، ی کوردانیرۆلکلۆ و فن سه هڕ یرانۆئاواز و گ،  و کردووه هه
 کڕ ئاو ستهیو پل گه، ب  ههیژدانی وکزقاۆر ت گه  کورد ئهیکۆڤر مر هه.   گوتووهیتورک
 . ر چاو ب به  لهیهاش  وهیک و شت وه  بداته  دواوه له
 یناوبانگ  بهیند رمه  و هونهژبیرانۆ و گژرانبی  و حهژنگب  دهنیند  کوردستان چهی باکوور له

، یک تورک  نهی کوردی زمان به، انۆی خینیری شی زمان  بهی وه ر ئه به ر له هه، بوون کورد هه
و   لهر  هه ارهید. ستران  پهندانی زی بن له، ی چانیقام و ستران  و مه سته  و بهرانی حه
 و ستو هه  به نده رمه  هونه رهۆو ج  ئهی وانه چه پ  بهۆبیک ئ  وهیک هیشدا کابرا مانه ده
   و شارهڵمبوو سته  ئهیکان خانه حپه  و قه ماخانه و سه  خانهی مه،  و وه هیجوو  ده انهیئازا
 و شۆ ج هیناه  دهی که شهۆ خ نگه  ده به،  و مخابنفی د حه سه، یاشی تورکی کهی دیکان وره گه
 ی باکووریچکردووۆ کیند رمه هونه.  بکات مه  لهۆی نک بتوان هی س هه  کهێر ئه. شۆخر

م و   و خه نجه رپه شیشۆخ  نه  بهمۆکھۆ ست ر له وبه مه  لهکنسا، "اریش"کوردستان 
   گوتن بهیرانۆر گ سه  لهای تورک  لهکمان رده سه،  وه هی نایر  سهی که له  گهیت و ئازار فه خه
 ی ژهڕۆو  تا ئه، ر روه تپه و وزیف و بپاک و دووحسووکڕ ی"اریش".  کرابوویندانیز، یکورد
 ی که شتمانهی نۆڤی هیران رکهی داگی زمان به، ی تورکی زمان رم بوو به  شهیپ، کنا لیچاو
 یانی ژیر سه رده زار ده  هه  بهشیدک سو  وهیکن شو  له  کهک"اریش". ت بانییرانۆگ
 ساسی تاتیک هۆیبی ئیچ که،  بکاتریستگ  دهۆی خی وه  مانهیت هۆ میتاکو توان، ر برد سه به
  بدا گه  لهیستاش ئساسی تاتمیبراهیئ. ایژ  دهک فهی الی چ ها پرسه مهر   ههم  دهێو ئه

 . کات  دهالرۆ د  بهساپ ساپان
 ی کورداندا کولتووری پساوه  نهیبات  خهیرم گه رمه  گه  لهساسی تاتمیبراهیک ئ  وهیکک هی

خاک و  یران رکهی داگ  بهش شکه پیت  کار و خزمهنیچاکتر، کرد و  دهاجڕ  ههیکورد
 شی جارناجار ستهیو و پ  کار ترازاوه  کار لهیدی ئی زان  کهاین و ته ئه. کرد  دهی که وه ته نه
 و ی کوردیرانۆ گیکردن که ت ستا به  ههنجایئ، تنبنو،  ناو کوردانه به، یکستو هه

من . دا کهی دیگا و جینیۆفز له  تهیشتنی و دان نهۆ بێند  هه  لهانی گوتن وه که و پیتورک
 یر سه بهڕ قویک کوردستان  لهووڕ ب  دهیچۆب،  بداتالرۆ د  شاپ له  کهکمیبراهینازانم ئ

 ن کاستڕ   بهێر ئه! ت؟ بالرۆ د25 یش که نگه  ئاههیتی بلی بکات و نرخباشوورک  وه
   کورد کهیکس  کهۆ ب هی  پاره هم ب  ئهایئا! ن؟ بکالرۆ د25   بهتیتوانن بل  ده  کهی وانه ئه
  ؟ مه ر ببات که سه  بهانی کوردستاندا ژ  لهستائ

   لهری بای گوای وه  ئهشپ، ێو انهی  و نهێو انهیب، بن ادهڕ  م کاره  به  کهکن هیس و ال  کهر هه
 و ونیچن  هه پینگ  تهکردن پرفانی گیم خه،  وه نه  بکه رهۆم ج  و لهیر  هونهیک هی ژهۆپ

. شنیوار ورده کین سه هڕ ینگ و کولتوور رهه  فهیر که واشه  و چه و نانبرۆخ رنه و تکۆچاوچن
   و له بمی قای پشتشب ده، بکات" ییمن  ئهیواو  تهۆینترۆک "  باس لهت بتوان  کهس که
 .  کرابۆ بیریگب  ته وه  کوردستانهی باشوورڕۆیو  ئهیتدار سه  دهیکزبی حن هیال
 ی نه وشدا زهی ئاز هڕ پهم ما  و له نووکه  هه ر له  بهک هی ر ماوه  هه:وانن ب نهیک  خه ده
 و  اوهڕ گه ق هه  و تهق هڕ، یت برسیرد  و دهی نانر ب به له، نۆوا چ  کهینیب کوردمان ده ژنه
  رم له  شه  کهین ناکوردستایکستان ده  کاربهیچ که،  وه ته زراوه گو شخانهۆخ  نهۆ ب له په به
 ی و نرخننه  کورد دهیشۆ کولتوورفریکالم چن زه ده، ن  ناکهانیش که له  و خوا و گهک خه
 یند زگ  و چهت د پی کوردیند نان  چهالرۆ د25 ێر ئه! ننسق  دهالرۆ د25   بهیش که تهیبل

  !ت؟کر  دهر ت پیشیبرس
 یکردن واشه  چه  له وها گانیزن  مهیکڕۆ   کوردستان کهی باشووری کوردیتداران سه ده
و بۆ نامیرانۆ و گقایسۆ م ودان به بره،  کورد ویل  گهیکان هڕۆ و ش گانه نگ  رهه  فهیواندن

، ن ده بینجام  ئه  بن کهکر کار  ههی  ئامادهچ دهوا پ، شی کوردین سه هڕ یر و زمان و هونه
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  نده وهست و پ  و دهانیانک زبهی و حانۆی خی قازانج  لهی رجه و مه  بهاین  و تهاین ته
   کهکس  کهانی  ساسهی تاتمیبراهی ئیدار وجه  حهۆم داخوا کورد ئه.  باندایکان رهۆکاوخچ
 یکر کهی  پهبوون  نه وهر ئ  ههێر  ئهت؟و ب  ئهی وانه چه پ ق به قاوده  ده وه کهووڕموو   هه له
 تانی کوردی زمان و کولتوور  لهر کهیکۆ داکی"ر نته مووسا عه"ک   وهیکدیه  شهیانی گب
   لهتکار انهی خیک"ساسی تاتمیبراهیئ "نی ن وهر ئ  ههستاشئ،  و وه  خواره هیناه

  !ن؟ که  دهکۆ و دهیمان و سلرول  ههیت  داوهی کوردیکولتوور
 و کۆ و دهیمان و سلرول  هه  لهووڕ ساسی تاتمیبراهیر ئ گه زانم ئه  چاک دهچاک
 کرۆ چ ج بووان به ده ر و ئامه ماوه ر جه سه له،  کوردستان بکاتی باشووری کهی دیکان هشار
   کورد بوون کهیران  سه وه زانم ئه  دهشیمان کاتدا چاک چاک  هه  له چونکه، تو  ناکهیک په
 و  ره ئیالو هڕ و کویمان و سلیکۆ و دهیرول هه ژهی تا ک وه شه پنا هانیها  وهیک هی نهیم زه
بن  ده، و م و ئه  و ئهری و کازم ساهۆبی ئیکان  بچووککراوه ره ستهۆ و پ نهو، م که ته ویو ئه

 ن دابناندایکان هیی  قوتابخانه اوهڕ  و پهتووکڕ  پهی هڕ  الپهون ن و ده ت بکه قه  تهانداین باخه
  حاشا لیک هییاستڕ  مه ئه.  جام بگرن  لهاندایشیکان نهۆ بچک  ژوورهیواریر د سه و له
  ر به گه ئه، ژانڕۆ   لهێژڕۆ شیکس ر که  و هه  کوردستانهۆیم  ئهیکراو نه

م   لهزان ده،  گرانمی که داخه،  وه تهر کردب سه  بهیشتمانی نیکوردستان، شیکردان سه کورته
 !  چ باسهت و  لهدا نهست بوار و به

 mehabadk@hotmail. com 2005ـ10ـ4 مۆکھۆست
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