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  یهاباد کورد مه ... !ت که ره رمان به خه
 
 و شۆفرۆ جاش و خیساسی تاتمیبراهی ئی هاتنیوا  ههی وه وبوونه بیتا ره  سه  لهر هه

هاوارمان ، ی و کوردستانرۆمخ  خهیکسان  که  لهرۆمن و ز،  کوردستانی باشوورۆکولتووردز ب
 و ی و ناکوردستانیی وه ته  نانه ارهو ک تمان له فره رز نه  بهیکنگ  ده  و بهسا  ههل

 یت مه م هه  ئه ارهید.  کردیمان و سلرول  ههڕۆیو  ئهیتداران سه  دهی ارانهیپرسر نابه
 و ن هی و الڕ پهو ما مان کاتدا ئه  هه له.  وامه رده ر به  ههستاش تا ئ گرتنه خنه هڕقاودان و 

 و ن دور هه، بژاردبوو  ههانۆی خۆ بانیینگ ده ب هم پرس  ئهڕ مه  لهشتر پ  کهی سانه که تاکه
   کهی وه  له وه  کردهاین دی کوردیران سه، خت تهی پایرول  هه  لهشۆفرۆ خۆیبی ئی وه پاش ئه

   تازهنجایئ،  وهیی گه و پ  بووه وره  گهستانیمال  کهیست ر ده سه  و له  تورکهڕی کویتورک: و ئه
ت   و بابه  و نووچهانۆی خ ته وتوونه مان که ئه، الوات ک سه شکه  کهانر به خه ب  له  تازه به
 ی ر ده  هه  کهیڤیکوردستان ت.  وه نه که  دهوخش و ب په"*  الرهۆ د بله"م  ت به باره سه

 بازرگان ۆیبی ئۆ بیکالمڕ ک هی وه چ ش  به پرسه ر مه هه، " وهۆتبیدار د ناو کونه  لهینینگ هه"
 ۆی خیبوونشحاۆ پاراو خی با تیک هیی تورک  ناوبراو بهێناگر خواش هه ،کرد و ده
 ـ راق ئی کوزه "ۆ بی که هییالرۆ دنیۆند مل  چه هیی بازرگان ردانه  سهی رباره  دهاندی گه ادهڕ

ر کورد  سه  بهیو ف  ئه لماند که  سهیوان  ئهۆ بۆبی ئی وه  ئهیجا نازانم دوا"! راق عیباکوور
،  هیی ن وه هیی کوردین سه هڕ یپوور له  و کهقایسۆ و میرانۆر و گ ستان و هونهو کورد

 انیکستو  چ ههانیکان سته  و داردهیتک هی و ی پارت ر به  سهیاندنی اگهڕ یکان هنا که
"  کوردیناوبانگ  بهیژند و سترانب رمه هونه "ی کابراۆ بکالمڕش  نووکه  ههۆ بێر  ئه؟ب ده

  !ن؟ ناکه
 ۆ بۆی خیتزۆس بوو دۆبی ئ  لهمان گوکبوو کات  نهمانڕرسوو  سهی هی مامانان مه ئۆب

 ی مایرک ر ده به  لهییتکار  خزمهی کار  بهیانیموو ژ  هه  کهکک هی. اندی اگهڕ ستانیمال که
 یک هی وه ته  نهین سه هڕرز و   بهیر  و هونهیرۆلکلۆ فیرانۆئاواز و گ، ربردب سه  بهران رکهیداگ
  لیاتری ز مه  لهیک کاریوانڕ  چاوهس ناب که، وان کردب  ئهڵ به قه  دهی و گران وره گه

 کژڕۆو و   شهی  ماوه  بهتکار انهی و خفا وه بیکس  کهتی بتوانۆ ت هییئاسان ن. بکات
: کات دهست پ ها ده  وه هی  ههک هی  قسهشدای ترین شورۆ زگومان و بد سویت و له. تۆڕیبگ
   دز و بازرگانهۆیبی ئیرچ هه.  وه تهنم  دهییفا وه ب ر به هه،  بووفا وه بک جار  کهکک هی
 و دای کوردیکل گه  و وشهکۆرانی قام و حه  و ئاواز و مهیرانۆ و گ سته ر به  ههینی دزڵ گه له

 شتمانیک ن  وهان و کوردست وه ته ک نه  کورد وه  لهیزن  مهیکت انهیخ، ی تورک  بهانیکردن
 کوردستان یکان هیی کانی سازگاری ئاو  بهی  سبهای ۆم  کابرا ئهکردی وجا خوا ده ئه.  کردووه

 ل، خوارد  دهیند سوشی کوردانیشتمانی نیزۆری پی ئا شووشت و به  دهیژستنو ده
ر  رامبه  بهی وره  گهی تاوان ستهیمال  که چکه م به ئه، شی تریکل  و گه مانه  ئهیاڕ ره سه
 یل  گهشیو  ئه ارهی د  که نجام داوه ز ئه رحه  و هونهخوازی و ئاشتخوازی ئازادیکت للهیم

. شی کوردستانی کهی دیکان موو پارچه  کوردستان و ههی باکوور  له ره ده نهۆ کیکورد
  کهکار، ی تورکینرخ بی رهی و لالرۆ د  بهی کوردین سه هڕ و رد گه پاک و بیر  هونهیشتنۆفر
 .  وه تهش وه  دهیکان وه و هاوشۆبی ئ  لهن ته به
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 یمژڕ ن هی ال  کورد و کوردستان لهینفالکردن  ئهیکان وه شایرم گه رمه  گه  له  کهک هۆیبیئ
 یپ، **یلیسرائی ئیک هیۆیادڕ ۆ بدایکنیڤی پهڤ  هه له،  وه هییددام  سهیعس  بهۆڕیگ بهۆڕگ

 ت بوا یها ال روه  و ههت ب ارانهی پرس رهۆم ج  بهی ون بکات و فشه کوردبو  باس لهرم ب شه
  هۆیرب هه، ترچووب سه  بهانیشیم رده  و سهتماب  نهانی باو م شتانه  ئهستاشوسا و ئ  ئه که
 نا یست  ده به،  کورد بدات و ق له ر کابرا شه گه  ئه هیی نمانڕرسوو  سهی جزیرگ  هه نووکه هه
   بهڕێ   کهکران سه. تنش  کورد بوهیران  سهی بناگو  لهشڕی  تهی زلله، ی زمان  بهل

  موو شته  هه  بهین تا بازرگان  بدهانیکان زبهی ناو حیکان رهۆژارخ  هه الحه به  زه داره هیرما سه
   بهیت هی سووکاۆبی ئنای میکس ن که وه  ئهیانیر شا ک هه نه، ن  بکه وه  کوردهیکان زهۆریپ
 ووتڕ ڕۆ وهی نیژ نو  بهن ک ده شن وه وه  ئهیانی شا بگره،  بکات وه انهی که ته للهی و مانۆیخ
 انیھاۆی هشی کوردستانیکان زمانه سته  داماو و به ورتکه همنا،  ونزار بکر رمه  و شهسواڕیو 
 !ها  وهیکژڕۆ ۆ ب زگهۆزار خ هه. ن  بکهل
 چ یرگا ده،  کوردستانی باشووریان حوکمیردوو پارت ه ناو هیکان وره  گه  دزه نده مه هو ده
 یست به  مه به،  وه تهکردب  نهانیر سه  و بهتداب  نهانی ل  که ماوه  کورد نهیکژار  هه هما
  وه  ئهیت کاستاش ئێند ر هه به ر له هه، انی ژانهڕۆ یانی ژیکان هییستیداو پیکردنج بهج

 و  نجه گله ئه "یگاڕ   کوردستان و لهۆن ب  بانگ بکهۆبیک ئ  وهیر رسه  سهیک هی کابرا هاتووه
م  ئه.  وه ننهو ه ب پی کوردستانیستیو شهۆ خیانییت هاوویم  خهێزۆ تیکان" نجه گله مه
 انیکر کام جا هه، تدار سه  دهیزبی ناو حی شتووانهین  نه لزۆ و تزۆ و قتی ق داره هیرما سه
   و له وه تهۆ کردووناکڕ انیانییشتمانی هاونین مایبا  کاره بیو  شه زانهۆسهاتوون د، بن
  لانیدا داوا  چاکه م کاره  ئهی پاداشت  لهییدوا،  کردوونانیزگارڕبا   کارهیبوون  نهیرد ده
 شیکرج  مه به، ن  بکهیکان شهی و هاوپۆبی ئی قوونبادانینگ  ئاهه  لهووڕ ی وه  ئهۆب، ن که ده
 ینینز به و بیئاو بیکان  گرفته  لهانی کوردیک وان خه ئه. ن بک که اتهی  حه الرهۆ د به تیبل

 زگارڕ کان ستهو پ ره  هه و کا سه ره  کهی نرخی وه رزبوونه  و بهیدار  و نهیشۆخ و نه
  ت و کاره موو خزمه م هه  ئهی باجب  دهۆ خانییت هاووشند ر هه به ر له جا هه،  کردووه
 و انی قوتابیکان مه ه نگوچه  ته وان هاتوون له ئه،  به. ن  بده ابانهی و نا کوردانه

 یر سه چاره،  و وه ته وهۆی کانی کوردستانیکانۆ و زانک  ناو گشت قوتابخانهیندکارانخو
م   ئهیشک مکم  کهێو انهی  دهێدن ر هه به  لهسانیر د هه،  وه ته ونهیزۆ دۆ بانیشیگونجاو

  هییرانۆ گ  بهشیک هی اددهڕتا ،  و وه ننهس  کوردستان بحهی ژانهیک خهۆ و شالو هڕوک
 و  کردبانییم رخه مته دا که و بواره  لهی وه ک ئه وه، ن  بکهانی ئاشناۆبیئ" ؟یکان شهۆخ"
 یکان ره رکهی داگ سته رده  سه وه ته  نهیقایسۆر و م  هونهی وه وبوونه بۆیه بووبن به نه

 !شتماندا؟ی نی شه م به ستان لهکورد
  به،  و کوردستان بکاترول  هه  لهووڕ کس ر که  ههۆم ئه.   هاتووه لیلیدۆک م  وه که شته
 نۆ چ  کهینی بکانمان هییعس به. کات  کورد ده  لهشیلۆکات و گ  قسان دهۆی خی دیزوو ئاره
 ینینی ب  بهانیچاو، دا وه شتبوونه و ئایب ره  ـ عهی کوردیگۆالی دی ناورژ له، رول  هه له
  هییعس  به  سوننه به ره عه.  داشانی پانییزا هڕ و ناهات نه  کوردستان ههیزۆری پیئا

 چ  به،  و دووکاندایمان و سلش هڕ یر  و سهرول  هه چ له، وت  که چاو پکانمان هییو عروبه
 انۆیر خ  ههشییدوا، پاند  سهیران ر کورد و سه سه  بهانۆی خیرج  مهێند  ههک هی وهش
کن  "  بهرست زپه گه هڕ ی مووساۆمر عه. دا  نهراق عییت فره  نهیستوور  دهۆ بانینگ ده
  وه کرده، !شدا شتمانهیو ن  ئهیمان رله  پهی خانه هناو با له، ی کوردستانی باشوورک"کونیف
 یوتوو  خهیمان رله په یندامان ئه. ب ره  عهیشتمانی نییژی گرنگ و ستراتیکش  به به
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 و رست په  ههیزبی حیند وهست و پ  دهانیرۆز ره  ههی ربهۆ ز چونکه، شیکوردستان
 یمانی  هاوپه نهۆ کی مووساۆمر  عهی که هیینۆڤ ش ر قسه رامبه  به له، ندخوازن وه رژه به
پاش ،  مانانه رله پهندام  و ئه  لهێند  هه هیدا وه  لهری سه.  بووی بانۆی خ  لهانیق عسدا مته به
 ۆ بیش که ردانه  سهیواوبوون مان و ته رله  پهی خانه هناو با  مووسا لهۆمر عه یرچوون ده

ر  سه ر له  هه ارهید!  کردانیسف و وه م و به  ناوهاتوو و به  له قه  ته وتنه  کهنجایئ، کوردستان
 انیموومان ل  هه ن که  ههشی تری  نموونهانی  ده  بهیکان رکرده  کورد و سه  له لکردنهۆم گ ئه
 . نیئاگا به
   لهووڕ ێتا د  ههوش هڕ، ت وۆی ناوخ له،  کوردستاننی وه ره  ده  کورد لهیران  سهکدا کات له
و   بهایم   بهنیواس  ههۆ و خیرۆلخیرت  و بهی نده  گهیکان وه دز اردهید. کات  ده وه نهیق ته
   لهک  و خهندکاران خویشاندانیپۆ و خانی ژیکان رهۆراوجۆ ج  و گرفتهن هیال
وروپا و   ئه  له که هی  ماوهیبان ه و تایبارزان،  کوردی رکرده ردوو سه هه. ندندان سه ره هپ
 نی زووتر  بهی وه کگرتنه هی یوانڕ  چاوه  کوردستانهیر ماوه  جهیرچ هه،  وه نهڕسوو  دهکایمر ئه
 یزبیردوو ح  ههوان نیماناکان ب هییکۆ ناکیتنشه  و نه که دارهیردوو ئ  ههیکات
 .  تریک کوردستان شتیک خه، ن  دهک شتێو  و ئه رهوروپا و ئ  ئه وان له ئه.  هیوا هرمان فه
 ی ندرمه  و جه  پاسدار و قوات خاسهژانڕۆ   لهێژڕۆ   کهی انهیی کورد هییزبیو ح  ئهی رکرده سه
  هی وه  ئاسان ئه ره  ههی شتۆم وان ئه  ئهۆب، رکرد  وه وهوردستان ک  بهانیران رکهی داگ ر به سه
 و دستان کورۆ بننب، شیو  ئهیری  و غهمیبراهیک ئ  وهیتکار انهی و خشۆفرۆ خیکسان که
 ی الشیکان  و شته هی رهۆو ج  به که له سه  مهیواو ته. ن  بده لۆ بیشی کوردیناڕ و زوۆڵه ده
  . و خوا ئاشکرانک خه
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