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  ی کوردهاباد مه... ی  کوردیڤی تورک و په

 
 یڤ  زمان و په  لهیقڕ تورک ی نده وه  ئه  که وه هییزۆ بدکس  کهادای دنیواو  ته م له  ناکهڕ باوه
 ون ده، ربچ  ده لیکسانخواز هی و ر بویکر ند نووسه چه.  وه ته ببی کوردینگ رهه و فه

  بگره، ێکر ناۆ بانۆیوت  ئهیکسابی چ حتورک رهی  غهیککان  خهی گشتیک هی وه ش تورکدا به
   لهکک هیر  هه. ن دانانرشۆڤی مر  و بهنکر  دهری  نزم سهل  گهیک چاو  به هی  وا ههیجار
 اشین  و تهاین ر ته گه ت ئه نانه  و تهای تورک تهوتب  کهڕی ژانڕۆ   لهێژڕۆر  گه  ئه مهئ
 ی ئاسان  به که،  هیی ندا وه چ گومان له،  وه تهم و  ئهیکان خانه هکۆ فو ن تهوتب  کهیک هیپ

 و   نموونهیاستڕ  به.  کردب انهۆڤ و نامری و ناشارستانوها دز  وهیک هی اردهی د  بهیست هه
م   ئهی که هیی کورت به. ن هی ژماردن نا ر له  ههرنۆ ز نده وه  ئه هی م قسه  ئهیلماندن  سهۆ ب گه به

 . زان  نهی پشیس  و که ب  شارراوه هیی نک شت پرسه
 ن ته ر به هه، کان نه گهۆ بشک م ستهیمال  تورکان و کهیت هو  ده ر به  سهیتداران سه ده
وان   ئهکو به، ن  ناکهی کوردی  زمان و وشهیت هی دوژمناادای تورکی سنووری وهناو چوارچ له
 ی وه ره  دهیکان هیی و کوردستانی کورد هییریشنبڕۆزگا   دام و دهینینی ب  بهانیچاو
 انی ـ گوش ب وه  دووره  ـ با لهشی کوردی ئاخاوتنیستنی ب به،  وب  دهر کوانیش که تهو

  به، انیت ناوستا تا ئ  کهی مانه  که نگاوه ند هه و چه  ئهکان رسته زپه گه هڕ  تورکه. ب  دهڕ که
 یم ستهی و سرمۆ نڵ گه  گونجاندن دهۆوروپا و خ  ئهیتک هی  له  وه ککردنهی نزۆ خیست به مه
   کهاندنی اگهڕ و یر  هونهی و کاریوان  زمانهی چاالکێند  هه  بهدان گهڕ ی بوار له، وروپادا ئه
 ڕێر  ک هه  نهانیش مانه  که م شته کرابان ئه ر ناچار نه گه ئه،   دانراوهۆ بانیشی سنوور ارهید
  رهۆم ج  به  کهی وانه  و ئه وه بوونه  دهانینگار ره  بهش وه شنی توندتر  به گرهب، دا ده  نهپ

   کهی وانه  ئهنیم ن  کهگومانب.  وه هیینیب  دهداندانی زی کونج  لهانۆی خساون ش هه کارانه
 ن هی ال له، دا انهیی کولتوور  و کارهی چاالک رهۆم ج  ئهینجامدان ر ئه به ر له هه،  نووکه تا هه
   لهرۆ زیکن ساشی جارێند هه،  و وه ته اوه بۆب انی وره  گهی سزا وه  تورکهیستان ده کاربه

 .  ر بردووه سه  بهانیانی ژنداندایز
  که له سه  و مه هیموومان ئاشکرا  ههی الژڕۆ یتیال ته  سهینا  کهۆ تورک بیکردنیت هیدژا
 شیشتر پ کان که تورکه. کان هیی و ناکوردی کورد هڕ پهر ما  سهی ژانهڕۆ یکوا  هه ته بووه
 و یورد کیزراو  دامهل  و گهیڤی تاید  و مهیڤید ت ر مه رامبه  به  لهانیستو مان هه ر هه هه
   لهشتوونین  دانهۆژن  ئه ست له  دهزیرگ هه،   کورد نواندووهیل  گه ر به  سهی کهی دیی وه ته نه
 ک و کرداروازر ش  ههیر به  گرتنه ن له  ناکهیم رخه مته ت که ان قهو ئه. شدایڤی تژڕۆم  رده به
 ابردووشڕ یکان زموونه ئه. ن  کورد کپ بکهیست  بندهی وه ته  نهیکان هڕۆ ینگ  دهی وه  ئهۆب
 شی تریک و جارانۆی خیند وه رژه ر به به  لهێجار، وروپا  ئهیتان و  که لماندووه  سهانی وه ئه
 و   کردووهۆڕ شکان ستهیمال  کهیکان هیی داخوازۆ بانیر سه، گادا ه  کهیکایمر  ئهی فشاررژ له
 ۆ ب هیی شانازیگا جدا ره لی وه هئ.  وهی بانیشی کوردی  و مافخوازانهخوازی ئازادینگ ده
 کر جار  هه  که هی وه ئه، خوازۆییخ ربه  و سهی و کوردستانیی وه ته  نهیکموو کورد هه
 یکبن ناو و دروشم ودا له  ئهین شو ر له هه، تندرابست  وهی کوردیینیۆفز له  تهیکنا که
 یک هی و توانات ممهی و هڵو  هه  وا گران کهیککار.  وه ته  کراوهتی تر قیکنیۆفز له  ته کهید

 رشتکاران و رپه  سه  لهیشۆستخ  دهب ر ده ک هه نه،  ستهیو پیرچاو  بهیو عنه  و مهیئابوور
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 و رۆمخ  خهیکن هیس و ال ر که  ههیر شان  سهیرک  ئه بگره، س  و بهت بکریران نجامده ئه
،  بنشیزبی با ح انهیزگا  ده رهۆم ج ئه.  بکات لانیشیری توانا پشتگیپ  به هییکوردستان

  !ن بخرڕ گه  وهشدایشتمانی و ن وه ته  نهیند وه رژه  به  با لهم به
ک  ر وه هه، ستا تا ئ وه هیوتن رکه  دهیژڕۆ  ر له هه، یڤی تژڕۆ  هیی ن س شارراوه  که له
 ی کوردیر و کولتوور  زمان و هونه  بهیزن  مهیکت  خزمهۆی خش پیکان خوشکه سته ده

 شیت بهی تا به،  هیی ئاسمان هیینیۆفز له  ته هنا م که  ئهی وه  مانهندووی ز بوون و به هه.  کردووه
 .  ستهیو پرۆ زیک گرنگ و کاریتا ب هه، تان کوردسی باکوورۆب
 !نی  بدهینجام  ئهدایڤی تژڕۆ ناو پ  لهێستمان د  ده  لهی وه  ئهبا
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