
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 10-11-2005 20:48 

1 

  
  بدوبدو  ن عهن عه  ئه ردهئه رده...  ...    !!ش دوو ملیۆن دۆالری وه رگرتش دوو ملیۆن دۆالری وه رگرت  بلهبله
  

سووکایه تی زۆریان به زمان و فه رهه نگی کوردی  زۆر جار داگیرکه رانی کوردستان
 یه کک له رۆژنامه نووسه کانی، هه دا یسه ر شۆرشی ئاگری داغکه 1930سای. کردووه

. می داخوازیه کانی گه لی کورد ده داته وهبه م شوه یه وه ، توورکی) حاکمی میلیه تی(
جگه له نوکته هیچی تر ، ده که ن داوایبه م ئه و داواکاریانه ی که ئه و وه حشیانه (

ده بت ته نھا له یه کک ،  ووشه پک هاتبت200گه لک که زمانه که ی ته نھا له . نییه
. ژی ئه م داوایه بکاتد ده وونله گونده سه حراویه کانی ئه فه ریقادا که له گه ڵ مه یم

گه ر به . ) 1چونکه له ئاسیای مه به ندی شارستانیه ت جگای ئه و گه له نابته وه 
. قسه ی له م جۆره بگه ریت زۆرن که له دژی کورد و زمان و کوولتوره که ی ووتراون دوای

ه دژی ئه م قسه ل) محه مه دی مه الکه ریم (جارکیان مامۆستا و ئه دیبی گه وره ی کورد
حه سه ن زیره کک . ووشه ی به کارهناوه 7000ته نھا حه سه ن زیره ک . فه رمووییه 

ده بت جگای رزو ،  هه زار ووشه شی بۆ کۆکردبینه وه7000، گۆرانیسه ده یاکه جگه له 
 ئه م که ه گۆرانی بژه هه موو کات به چاوکی سووکه ل مه خابن. ۆشه ویستیمان بتخ
   یه کیشهماوه . یر کراوه و هه ر به لۆتی ناوبراوه  سهوه

دوو که سی . ته له ڤزیۆنه کانی پارتی و یه کتی ریکالم بۆ هاتنی بله تاتله س ده که ن
له گه ڵ ئیبۆی به ره گه ، پیاو کوژ ده چن و مۆره له خه کی ده که نه وهله چاو زه ق که 

 پاش) !من دم بۆ عراق: (ده ت خۆشه که یان به زمانه  تورکۆیئیب.  راوه ستاون!ز کورد
 ئینجا دی پمان ده سووتت و ئه نده رستاند ئه وه ی به ئینگلیزیه کی سه قه ت ده ت

 هه 100له هه شتاکان دا چه ند ده وه مه ندکی شاری هه ولر . !) وه فه حم کرد (ده ت
 بت بۆ هه ولر و ته نھا ه رجه یبه و م، زار دیناری ئه و کاتیان به م پیاوه باشه دا

وا پاش بیست . که چی ئه م ناکه س به چه یه رازی نه بوو. گۆرانیه ک به کوردی بت
له و کاته ی که له . ساڵ ئه م توورکه دته هه ولر و سوله یمانی گۆرانی توورکی ده ت

ه وه یه کی حکومیزمانی کوردی یاساخه و له هه ر دائیره ، شۆتوورکیا هه تاوه کوو ئه م
  به کار بھنرت سزائه هلیش  تا ده گاته
  . ده دریت

که  (به س له به ر ئه وه ی له شاره وانی،  ساڵ زیندانی کرا10مه هدی زانا له حه فتاکان 
توورکیا یه که مین ده وله . به کوردی قسه ی له گه ڵ کوردک کردبوو) خۆی سه رۆکی بوو

ه شتایاته وه له ه. قوربانیه که ی بوو کوردیش، 2نابتته که جینۆسایدی کولتووری داه
هه ر له . به سه ر کوردا ده سه پنرت رۆژ له دوای رۆژستان  کوردکوولتوری توورکی له

وات ، چیرۆکه کانی عه زیز نه سین. گۆرانی و فلیم و هه تا ده گاته ئه ده ب و هونه ریش
ئه مه هه مووی به نه  به راستی.  سته نبوڵ و ئه نقه ره بکه یتل ده کات که حه ز به ئه
ئه مۆ . .  لی ب ئاگایه و کوردیشتوورکیه وه دارژراوهفاشی خشه له الیه ن ده وه تی 

له و کاته ی که . گۆرانی و فلیمی توورکی هه موو کوچه و کۆالنی کوردستانی داگیرکردووه
   فاشیترین شوه ده وه تی توورکی به

که چی الی خۆشمان حیزبه کان خۆیان ،  هه سوکه وت له گه ڵ کولتووری کوردی ده کات
سای پار ته له ڤزیۆنی فه ره نسی چاوپکه . کاری بالوبوونه وه ی گۆرانی توورکی ده که ن

کاتک که رۆژنامه وانه که . وتنکی له گه ڵ سه رۆکی گوورگه بۆره کانی توورکیا کرد
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کورد کوا  (به م شوه یه وه می دایه وه، ردی له گه ڵ کردوولتووری کپرسیاری زمان و ک
. ) ئه وه نییه هه موو گۆرانی بژه کانیان به زمانی توورکی گۆرانی ده ن، زمانی هه یه

وا له الوی ، به راستی رگه دان به بالوبوونه وه ی گۆرانی توورکی و عه ره بی و فارسی
که سیش به ته . هه ربه کوردیش قسه نه که ن، اکی ترکورد ده کات که پاش چه ند س

ئاخر هه تاوه کوو .  له م داگیرکردنه کولتووریه بگرنکه رگا، مای ئه و دوو حیزبه نه بت
دانی کورد کتبیان له به غداوه بۆ ده هات و په روه رده ی نیشتمانیان من، سه دام مابوو

   . چۆن ئه م کاره ده که نئیتر. !ده خوند
ئاخر هه موو . شه رمه زاریه کی گه وره یه، به راستی هاتنی که سکی وه کوو بله تاتلس

گۆرانی کوردی ده دزت و خزمه تی ، هه تا وه کوو ئه مرۆش،  ناسینباش ئه و کابرایه ده
ئیتر چۆن ده ، بله هه تا ئه مرۆش ناورت بت کوردستان. ده کاتپفه رهه نگی توورکی 

کلیب و بوونی چه ند له هه مان کاتدا . گ دابکرت به قور! دووملیۆن دۆالریبت که سی وا 
زۆربه ی الوی کوردی په نا بۆ گۆرانی بگانه به  وای کردووه که، گۆرانی ب تام و ناخۆش

 ئه مرۆ هه رکه س. توومان هه یهکه ئه مه ش ترسکی ئیجگار گه وره ی بۆ داها. تر
  ، یه کی هه بت) !واسیته(

هیچ پره . رانیه ناخۆشه کانی ئیزعاج بکاتبه گۆ، توانت بینه رانی ته له ڤزیۆنه کانده 
. ده بت زه ره ری زۆری، هئه م حاله ته ش وا بمنیته و. نییه بۆ گۆرانی ووتن نسیبک

به س چاوه ڕی ده خۆیان شتک بۆ خۆیان بکه ن و ، هیوادارم که گۆرانی بژانی کوردیش
ش هه موو که س ئه مه چونکه پ، ان بۆ بکه ن و حیزب بن تا شتکیستی ئه م حیزب و ئه

  . کاری ئه وانه
  ئه مانیا 

  
  
  سایتی ده نگه کان .  القھر اال کراد هالدستور الترکی و سیاس،  دکتۆر جبار قادر1
    هه مان سه ر چاوه2


