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  لیاسی قادر ئه ... ؟ یه رمی کوردستان چ سوودکی بۆ کورد هه بۆ هه برایم تاتلیسازبانگھشت کردنی 

  
  22/11/2005ئۆسلۆ ـ 

  رم له کانی هه  کوردیه ندنه یه ی راگهشه کردن انگ هات و هاوار و بانگه دوو م دوای زیاتر له
  یشتنی ناوبراو به گهنجام  هر  سهایم تاتلیساز بۆ کوردستانی ئازاد وڕ هاتنی بر مه

 هوتل شیراتونی   له نووسیدا که وتنکی رۆژنامه  چاوپکه  له17/11/2005رۆژی ، کوردستان
ڵ رز بۆ   گه له. تورکی کوڕی تورکم: یاند رایگهناوبراو ، چوو ڕوه خت به ولری پایته هه
وێ  مھه ده، تی  تایبه ی تورک به وه ته  گشتی و نه  به ویه رگۆی زه و سه کی ئه یه وه ته موو نه هه

  ک راسپردراوک که وه،  کاری هنا یدا به که  ئاخاوتنه ی تاتلیساز له یه واژه سته و ده ئه: بژم
ردرابی سپوپاگانده  کهی  دنانهیان و راگه رچاوی ئه  به به، پزی کردبوو یان بۆ به پڕ ،

کوو  به  کوردستان هاتۆته ژکی کورد نهک گۆرانیب وهو   ئه  یاند که  و وای گه وه ختی کرده جه
کی  شریفی موباره ته،  مالیزمه گری بیری که  هه کهک تورککی گۆرانیبژی وتی تورکان  وه

   ! هناوه
تورکی " ی  واژه سته  هنانی ده م به وا ئه ئه، کجار تورک بوون  یه وانی دیکه ر ئه گه ئه  چوونکه

  ی کورد که وه ته  نه یی به میشه ی هه ک گاته ش زیاتر وه وه له.  وجار تورکهدو، "کوڕی تورکم 
. ر وای وت میش هه ئه، دایکمان کورده: بژن کان ده به ره موو جارک فارس و تورک و عه هه
  تاتلیسازیش به. زانرێ  نامووس ده  به نیا دایک و توخمی مینه ی باوکساالری دا ته  کۆمه له

ی باوک  ته قه  سه و کولتووره راست ئه،  و باوکی تورک ی دایکی کورده وه کردن به  ئاماژه
  کرد و دای به) تورک (وا رمانه ی فه وه ته زل زانی نه ستی کوری خۆبه هه ی  ی تکهی ساالر
  . خوێ دا وانی خانه نوچه

ولر و  ههآانی  شارهكی   بۆ خهیكی تورآیا و خه سوی آۆماری تورآیا"، یام ک په و وه ئه
می هیچ پرسیارکی سیاسی  وه،  بوو  نه  ئاماده وه که  الیه له. "بووسلمانی و دهۆك هنا

 نوان  نان له هنانی ناوی کوردستان و جیاوازی دانه  نه  به وه کی دیکه  الیه لهم   به وه بداته
تی  و کردنی سیاسه یه  په است بهر، دا عراقی که ب نشینه ره  عه شه رمی کوردستان و به هه
 ب   به بۆیه، کرد   کوردییه و کیانه نکوولی له، ر خاکی پاکی کوردستان  سه مالیزم له که

تیان  غداش داوه به، غدا بچم آرد بۆ به زم ده حه،  بم ی بۆ ئره وه پش ئه" ::بژێ  ده وه رزییه
  منی لره ی باری ئه وه رئه به له، غدا چووم بۆ به منی نه باری باری ئه هۆی نا له به، آردم
ی   چوارچوه ر دوو له هه، غدا رمی کوردستان و به  هه راسته. " ئره  هاتوومه  بۆیه باشه

  یه و جۆره به، ر کوردستان  سه  ئاخاوتنی تاتلیساز له ی شوه م  به عراق دایه جوغرافیای
ی کورد  وه ته  بوونی نه ک تورک که ستی وه رده کی سه یه وه ته ری نه نونه ربینی  ده  له جگه
ی  ێ هیچ ناوکی دیکهناکر، دا م ده ه  قه له" ی چیایتورک " لمن و به  وتی خۆیدا ناسه له
  . ین ر دابنه  سه له
  هنایهی  و کابرایه  ئه یه وهو ش  به  کهی  کولتووریه نده و کۆمپانیا و ناوه ڕاستی ئه به

   به تاتلیساز چوونکه.  کردی واکه  ره  کورد و دۆزه گوکی سیاسی له توانم بژم  ده، کوردستان
   سانکه ی شکاند که کره و شه ئه،  کان  کوردییه یاندنه م راگه هرج  سه بوونی ئاماده

  ! یشکنن ران ده داگیرکه
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با دۆست بت و . زانم  ده ه  هه  به وه ئه.  یه  کوردستان و ک نه بته ک   که ا نیه وده  له قسه
میسان  هه،  یه و کیانه ر دژی ئه گه زیش ئه وتنی کوردستان ببین و ناحه  چاوی خۆی پشکه به

و چ بخوازێ و چ   ئه لمندرێ که  چاو پی بسه به، زناکا  دڵ حه ی به وه رگای پ بدرێ با ئه
  . ب  و کوردستانیشی ده یه د ههخوازێ کور نه
.   بوو یه رنامه و به ند و چۆنی ئه چه، دراباوهلک  هاتنی برایم تاتلیساز پش لهبوو  ی ده وه ئه

کی ئازاددا ساز بدرێ و  وایه ش و هه  که ب له کان ده ریه  هونه  پكھنانی چاالکیه راسته
کورد    خاونه نده وه لی برایم ئه  پاشقه نهم  به، تکی سیاسی  رواه شنه ر چه  هه دوور ب له

ی   ئمه  که  پاکه نده هو ئه) تورکیا (تی حاکمانی وتی جیرانیش  نیه و نه  وه مته سه لی نه
 بینی بهکورد بن دا باز بدهانری  سه ت .  
  ی وه ر له وال بهب ئستا ده و خش  قای دوای گورگ دادێ نابه :م ده،   دۆڕاوه و کایه دوای ئه

  ! و هیوایه به.  وه تهی پشتر بیری ل بکه،  بگرین  ههشنه و چه ی لهکنگاو هه


