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  ئوفئوف  ههڕڕمن من هه ...  ... تت  ممهممهییهه    نهنهیینجنج  گهگه  ،،  ههیی نو نوییررییژدان و بژدان و بییوو  ترس وبهترس وبه   و چاونه و چاونهشگشگڕڕۆۆشش    ییسانسان  کهکه  بهبه  ییستستییووکورد پکورد پ

  
  سرایسو

hemnrauf@hotmail. com 
 م  ک بوو لهت ویک بوونی دا  لهیات
ک انی  به ره به، دا استهڕ  ناوهیت رههۆخ

م  ئه ،، ، یست ربه  وسهی ئازادۆبوو ب
 ی گزنگ وه هی یکار ل و ههیند ن وقه سوریاکانی چ ره لهۆخ
   شهیفا ز و وهڕوو  دا سیکان هیی وشه نه  وه شکهی ت له ،دا
 ۆ بی بجه ه  ههیا بارانیمینفال و ک کان و ئه شهڕۆ شیدانیه

  .نارد ناز ده بینیمر حه
 چرا   بکاته ره هڤ م ده ن بوو ئهی  دا بهی که هییشناۆڕ  له

ک ندا چاولیمر  حهیش  باوه  دا لهی ئاوابوون له ،، خان
م  به، ،  کوردستانیت ناو بھج ک بهتت و وبن

ب  م موجه ئه ، کوردی شه هڕ  وره م دوو هه ئه ،،  گرانیداخ
 یون  خهی رمانه ردا خه رانکه ویک هی  بروسکه له  کوردستانیتداران سه  دهی وسالبه

  کهیر هخ ،ان کوشتیدانیه  شهیسو کار  کهیورل  سهی  ناخ وبزهیوایان سوتاند و هیدانیه شه
  .نینم ده ترسناکدا جیکنگ زه وه  شه ر له  هه مهت و ئب  ئاواده رهۆم خ ئه
 یک  خهی% ٩٨ ینگ مان و دهیشتیل و ن  گهیزانۆس دیبات نجو خه هڕ  رهۆو خ ر ئه گه ئه

 ۆر ب ش ههینگدان ده ، کوردستانویک ناوت وۆبات ب شان و خهۆکت ،تکوردستان ب
  .ت بییۆخ ربه سه

  
 ی که گرافه ره  پهی شه هڕ  وره و هه ئه ،کات  دهیتک هی وی پارت  که ونانه م خه  ئهی بکوژ واته که
   له پیرئاواۆ خ ان لهیۆخ ،ن  مان ببه٧٤ ی که رده  ده  تر بهیکی جارێو انهی  ده که ،، منن
 ی وه وساندنه  چهۆ بی هیپاو سو  وئهیر عفه  جهیکان  گاردهۆش بی مهان و ئی ژیاکانینتاز فه
  .نبھه جی کردندا  ئامادهۆ خ ت له للهیم
  

 یکان  مافه  الدان له  له ه پیاندا نوسیکان به ره  برا عهڵ گه ان لهیکستور  کورد دهیران سه
   ساف بووه که ستوره ستا دهئ ،شتۆان فریشیو  دابوو ئهی ت  کهی هی و تروسکه ئه ،ک هی وه ته نه
  ، ) ١(  وه ته ماوه ا نهی ت مه ئۆ بیچی ه  کهی وه له
ش ی وانه ت و شهریگ کان ده کورده  ئاواره ه ما  لهێڕ  ژانهۆر، دا ا نه )ر سه( م ئه ی هی سا له
  ، ) ٢ (رکوک  کهۆ ب وه نهڕ گه ب ده ره  عه هما
ان یل  گهینگ ده ،) ٣( ننر  دهڕۆ گ ان کرد لهییۆخ ربه  سهی داوا  کهی نگانه و ده  ئاشکرا ئه به
 ڵ  گه  له دده  جه  لهیبارار زیشۆه، تناگران لیس گو  که  کهڕ  گه تهۆکدا خستت  حکومه له

 یامی  په وه ممانه  عه بر له ان جهی  بهیچ که ، هیدا ستانهۆ دی وه بونهۆ ک دا له کان هییسعود
  .ێرن  دهۆ بیناماقو

  وه  له ارهیواد ، ماوه  نه ته للهی وم  لهی وئاگا هی وه ره ده ر به ر سهۆمار زۆرک ت سهب  نهیی  گله به
، ، ، ، ، ، ، یادگاری ی نه وۆ ب اماوهی تیرۆ زی جی راکهت و کامواو ب  تهی که  ماوهترس ده
و  ت ئهرمام بیف و پیس  مه تا له زانم هه واده،  وهی بیۆخ  لهیش نتقیمر  ههیکۆر سه .. ، 
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  ک نهاریب نه، بووه نه واو  تهی که  پشووهی شتا وادهو ه شته رانو گهی  سه ر له  ههزان واده
 یۆ خ ارهیو واد هی وه سته ده  بهیرۆ زی کات رزانهۆم ز م ئه به! ! هیار نی دیچیه،  سووریکه

   له تره ینگ هڕنگاو هڕ ی الر و پارهۆ دی کردن که ه ش کهیو  ئه که  گرنگتریککار، ۆ ب ماتداوه
  .ادای دنی کان بانکه
رمن   وشهی ماستاوچ  به مهئ ،نی کورد نی مه ئی نهی ق استهڕ یر نه نو مانه  ئه واته که

  زه ربه  ئازاو جهیسان  که ستمان بهیو پ مهئ ،نیست هان ده  وه ته هیکانمان نا کان مافهۆوترسن
  که ، شهۆستو ه  هه ژدان و بهیو  بهیر ابهڕ  ستمان بهیوپ ، کانه هیی وه ته  نه سته  هه زبهۆسو د
ا ی دنیکان وه ته موو نه ک هه  وهی که وه ته بات نهو هه ، بکات وی که له  گهیش  به ب ست به هه
وت   زهیس  که  ولهیت هیۆ خی و خاکیت هیۆ خیماف که ،، یتواو ئامانجی ه ک بگات کهت و به

  .ناکات
  ت ممهی ه نهینج سا گه ده، ، کات  تر داوادهیناتر و خوی زیششۆو کو هه  که
  ) ) ێر ناگر ت به  قهێدر ن ئاو نهخو  بهی ئازادیدار ( (
   س کهب) ) ێر ناگر سه د به ئه یداکاریف ب ییۆخ ربه سه (( 

________________________________________________________________ 
 یانکارڕۆگ، انیکان سوننه به ره  برا عهیکردنیازڕ یناوپ له ،، ل زادیل خه ی زالمایرۆز به )١ (
   .  سوننهی  ئاراسته ستوردا کرا به  ده له
  ارهی  سه١٥ تا ٧وانه  شه غدا  بهیزگا پاریاری ب  به هی فته  هه٢ ی ماوه، ایدیپوک م )٢ (

  بن  ره  عه هما که  ،بن رکوک ده  کهیداخل
   .رکوک  کهۆان بیچ کردنۆ کۆب ،ت ان دراوهیالرۆ د٧٠٠٠ تا ٦٠٠٠ ی ب هرما هه

The New Anatolian ز گهۆهر به نو، یک هی یر نه٣ (ی ژنامهۆڕ ۆا بی تورک  لهیت ( 
 ،، )  وه تهن دا بمیموکراتی دیدرالیکگرتوو ف هی یراق ع  له  داوهیاریراق ب عیکورد( 
   ،،  داییۆخ ر به  سه ان بهینگ ا دهک باشور تیان کوردستیکدا کوردکات له

  
  


