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  ییندند  وهوه  مهمه   هه ههئازادئازاد ...  ...   .. کوردستاندا کوردستاندا   له لهییاکانییاکانبانده مافبانده ماف

 
  وه کیه یهموو توانا هه  بهبانی ه تاراق، ئڕماوی داتی هو  دهتانی سو ۆته ببانی ه تا  که وه  کاتهو له
 یو  هه  له ه کی نده وه  ئهبانی ه تا، یه دا  کردهینگلیز ئ ته هو م ده  ئهلکانی وه که و پکردن ینه پی کنه له
 ناوی پ  له نهوإل و هه  ئهشتکیب ره  سهی نده ه، یهایدبوون  پارچهیترس  و مهراق ئی خاکتی کایه یه
   به وه مه  کهنی یه ال  بهی دیالن موو گه کو هه  کورد وهیل  بوو گهکم  ده یه کوردستاندا بوایل  گهیبات خه
  .بوو  شاد دهیکان ییه وه ته  و نهکان تیه ۆڤایه مر مافه
 کی تیه یهرکردا  سهی توش  به  کورد توشمان بووهی مه ئ خابن، که زاران جار مه دان جار و هه  سهمإل به
 تی یهرکردا تا سه وه ئه. یشتیمان نیل و خاک  گهیند وه رژه ر به سه ، سازش له وه  و سازشکارهیشتیمانینان
) ینان بادمیر  ههۆکیر سه (ی بارزانتی ۆکایهر سه رد و به رابی کورد، مانگی و گالوکشکاوندان جار ت چه

و دوو   ئهی سته  دابهیلک  خهک ۆمهد و ک. ن و پ. ی (یران  نونه  لهکھاتبوون پ  کهری یاوه کیو شاند
 یک جارکاندا، یه سونو یعه ش نه یه الڵ گه  لهیانکان  دانووساندنه  لهک یه فته ند هه  چهی  ماوهۆب)  خراوهر

  وه نفاله  ئهراقی ئتی هو  ده  کورد بهوت یانه  ئهدا نوراقیستوور و ئ  دهی وه ڕشتنه دای ناور ژ تر له
،  وه ته ب نوسراوه ره  عهیرستان زپه گه  کورد و رهی دوژمنانیست  ده  به  که ستووره و ده  و ئه وه ننهبلک
.  وه نه بکه  مارهۆر و زم زوراقی ئ  لهی که کورد و خاکه یل  گه وه یه و راپرسیموکراتی دیناو  به مجاره ئه

 کورد یل  گه  پرس بهراقدا ئتی هو  دهی دروستکردن  لهیوت بوو ئه  ههی یه یانوهو ب  کورد ئهیل جاران گه
چ  ستا ئید م ئهإل  به، نراوه لک وه راقه ئ  بهی و راپرسی ئاگادارب  کوردستان بهی، کوردو خاک کراوه نه
   و لهتر ب گه ؟ ئه. باتبکات  خهیدا ئازادناوی پ  لهکل ک گه  کورد وه  کهی وه  ئهۆ ب هی  هه یانوویهب

 ۆی خمافی و بیرکردن و خاکداگکردن ۆیلهک  بهۆب) ێر ئه ( نگ به  بکات و ده یه وره  گه ه و هه  ئهیداراپرس
 یلفیح (ی وه گإل یالنهو پ  لهل گه   کورد کهشنبیرانیۆر ر  سه تهو که  دهمین که یه یرک  ئهۆم ؟ ئه. بدات
 بدات راق ئیستور  دهیشنوس  رهۆنگ ب  دهیدا راپرس  لهت کورد نابیل  گه وه نه ئاگادار بکه) غدا به
  موو خواست و مافه  و ههیرکرا و داگ ۆیله ک  کورد بکاته که)  تریچی ه شنووسه  ره وه  ئهیداراست له که(

و  ئه.  ۆکوشتنه و ختی یه ۆیله کیستور  ده وه ئه.  وه نته و بمواسراوی  هه به کورد یل  گهکانی هیی وه ته نه
موو  هه (ت  زووزوو دهی بارزانمر  ههۆکیر ک سه ن وه که  ده وه لی کورد باسیران  سه  کهی ستوره ده

ر   و ههشو پستانی کوردی ره  بهیران ه سی ئه. )   باشه ۆناغهم ق  ئهۆم بإل  به دانییه تی کوردیکان مافه
  یانده  گهۆتان دا خ1991یهار  به  له وه یشهحمود عوسمان  مهۆر دکت بوون به  نه یه سته و تاقم ده  و ئه وهئ
دامتان  داما سه  سهکانی ۆشکه ک  لهیشناوکورد  بهی رکرده  سهی وه، ئ وه  شاخه  بهیش کوردیل غدا و گه به
 یل  گهی؟،ر کورد هان سه  بهیتان چ و ماچانه  ئهی دوای  ئهموسان ائه ریداموچاو ده  و بهگرت زئه ئام له

 یش رزگارکردن مه وده  ئهتان ۆیانهناو گفتوگ  و به و ماچانه  ئهینجام  ئهۆی؟ خی وارگه  هه یشته کورد گه
 وردی کۆب. مان رزگارکرد  نه  لهیتان که مهدام و رژ کردن و سه پارچه  پارچه  بوو لهراق ئتی هو ده
 یت روه ر سامان و سه سه ستانگرتن به  و و دهی هانران یرکه داگیشکر  و لهۆی ناوخڕی  شهیرکراویشداگ

وروپا و   ئهۆ کورد بری و کادۆشنبیر و ر ۆهزاران ر هه  بهیکردن ده ربه کردن و ده کوردستان و ئاواره
 بانی هتا تا وه ئه. ن بکه پواتانتوانن ب  ئهۆنورد چ کۆشنبیرانی کورد و ریل  گهیترئ. ی دیتانوإل
) .  یه یرانه شاعی  و قسهیاڵ  خهی کوردتی هو  دهیدروستبوون (ت  و ئهینق  دهزکیموو ه هه به
 ۆر ز  چونکهت، بکڵمبو سته  ئه  لهک یه خانوو یهما  ته به (ت  تورکدا ئهی یه حوری ۆژنامه رڵ گه له
 ی دیکردنی رازۆ بخۆ ۆبه خییدوا.  وه ته بنوسرێ ندهو  لهکانی ریه وه یره بتو یه ده.  یه  شارهو  لهیز حه

 یان گه  له  که یستویانه وۆرجاروان ز ئه (ت دئه) ک. ک. پ (یر باس  سه ته دک ۆیه هیچ هب تورک به
 بانی ه تاک الیه له ، یره سه) نن بھک  چه  واز لهتب  دهیاندا گه  من لهیشتنی دانیرج م مهإل  بهیشمدان
 ک والتیچ ه  که  داواکارهراق ئتی هو  ده وه یشه ترکی یهال  و لهزان  دهراق ئیشتیمانی هاون  بهۆیخ
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 یچ وروپشت، که  دهیتان وإلۆی ناوخیکاروبار دات له رنه سوه  دهراقیش و ئراق ئی کاروبار نه خه سنه ده
 ناو ی کاروبار  لهۆیکات و خ  دهیهراو  ژهی  کورد قسهدژی یی یشهم  ههتی سهیاک س روه  ههبانی هتا

  یه  ههیادا توک  له  که یه شهو ک  ئهبانیش ه تورک و تاری یروباوه بیپ ئاخر به. قورتن ئه  ههیاتورک
. کات؟  ترئهکی والتۆی ناوخی شه کالوی که تۆی خکچ ماف  بهبانی ه تایتر ئ، یایه تورکۆی ناوخی شهک
 ۆیکو خ  وه کات که  دهیان وه  ئهتی یحهس نه. زان  ئهرۆریست ت  بهیرکراو داگی کوردیۆن مل25 بانی هتا
ت و وإل  ئهی باسیستب  نهبانیمان ه تا  لهۆژک رۆچی بی ئه.  بنۆرکرود موو ده  ههیاوی و پتی سایه کهب

  تانهو وإل  ئهۆی ناوخی کاروبار  لهۆی بکات و خ یهن و سعود رده  و ئهیاک سور  وهی رۆرانه ت و گروپه
 یهراو  ژهی  تر قسهیکان  پارچهی کوردی دژ  که، یه نمجاری که یه  مه  ئهبانی ه تا به. قورتن؟ هه
ر  گه ئه (یت ویدا تورکی یه حوری ۆژنامه رڵ گه  لهی تروتنکی که چاوپ  بوو لهبانی هر تا  هه کات، به ده
   بوو بهبانی هرتا هه. ) کرد ئه  نهۆتۆنۆمیشمان ئی داوا مه ئ، یه بوایموکراتی دورکیا تی نده وه  ئهراقئ

 پاسدار کدا سا  له وه ئی وه  ئهنن، بیکدار  چهڕی  شه واز له(ووت   ئهی کوردستانالتی ۆژهه ریکورد
 تب  دهت کورد بکی یه رکرده  سهیری ب وه ئه) ێمر  ئه دهن وه  ئه  دهڕان رگه  وه یاره  سه کوژن، به ده

 تور ب گه ئه ( هنبو سته  و ئهیا تورک  لهیز  حه نده وه  ئه یسه موخل نده و به ؟ ئه. بکرت لی چڕوانی چاوه
  دهیکر  و ئهکرد ئه نه لی و دووک یه  نژنه  چهی تریکان ره کو سه  وهبانی ه تا یه بواک کچڵمبو سته ئه
 ۆ بیمزا ئوت یه نابانی هتا. رۆخان هیو رحوم و هه لمه  ئهیدام  سهینکا ۆشکه ک  لهکک یه یبانۆی که
   بهبانی هتا. رکرد  دهی کوردی ۆه ریان  دهی کوشتنیمر  ئهبانی هالم تا دام بکات به  سهدانی دارهس له
.  کوردۆ ب  بوهتی بهگ ش نه نووکه  تاهه وه یه که ده به   زمانه  و به وه یه که یهفاو ره  خه نگرتوه  ژه شکهم
  وه  ئهیکیر ، با خه  کردووهیکر  خه وه  کوردهۆکوژی کیشنووس  ره  بهۆیان خی نده وه  ئهی و بارزانبانی هتا

 یکر  خه ماناوه بی شت  کوردستان بهیل با گه. ن  کوردستان چاک بکهی یدهمد  ستهی  خهیران بن گوزه
 و رول  ههی که دارهر دوو ئ  ههکانی یه ماف  باندهنن،خالف  نهورد ک وه رۆریسته تی باندیناو ن و به که نه
  ره  هاوسهڵ گه  باند لهۆکیر  سهیتاح ر فه سادن، عومه  و فهی و دزرۆر تی باند وانه  ئهمانی،سل
 زاوا و ی وانه  رهو زیلۆ و کرۆال د فته  سه  کرد بهیانموو ن کرد و هه تاإلیان کوردستانیدا یاکهماف
 و یاک ماف ره  سهی حاکم یه  ههک.  کراون کردیان ئوستالی وانه  ره فروفی ماله  زه  به  کهی که چهک
 یو زه دان پارچه سه  بهیرکردنی و داگتناس  نهمانی سل  له دزه) حاکم قادر (یناو  بهک یهالک کابرا مه
   لهت؟ناس  نهرول  و ههمانی سل  تر لهیکان ر و بانده  مالزم عومه یه  ههک.  راگرتوه سه ستبه  دهکی خه
 و  رکرده  سهیان ده ساد و به  فهگای ج ته کان بونه تخانه زاره  وهیدا، پارتی که وت و مناره  مزگهریو هه
و  مه ئه.  یه پارتۆیخ ناویریز  وهی سنجاریمر  کهی باند و باندنه  لهکک یه،   دروستکردوهیایان مافیباند
شدا   که مانه رله  په له. ت  حوکومهۆکیر  سهیپارزێ قادر و خوا بۆر  سهیکو باند  تروهفیایدان ما سه به
 خ شی و کچند مامهسو  رهڕیکو کو وه) ن  گهری نهنو (یدانه  شهیس و کار و مناالن که) ڵ  گهیمان رله په(

  وان ببنه  ئهنیإ منابۆم إل  کوردستان بهین  ئابروومهدکییه موو شه  ههۆ بزم رڵ گه هاب له شه
ندان  عسوم چه  فوئاد مهی و تولفخ شی ژنینخانیرم  نهرۆریش تختی یته پایغا  به ؟ له) ڵ  گهری نهنو(

 !!! .رمانن نهنفال نو  ئهی رکرده  سه چوهو ب رکرده سه ژنه
 کی  خهیژغولکردن  مهۆ ب  کهنن یه گه راده وه  ئهکان هوا ه هیمانی  سلهۆ بینان بادمیر  ههۆکیر  سههاتنی

   له راقه ئتی هو  دهی رزگارکردنۆ کورد و بتی یه ۆیله کیستور  دهیشنووس  رهۆنگدان ب  دهش پ کوردستانه
 کیرش هوت یانه  دهیا و سورران و ئیا توکتی هو  دهڵ گه  لهیقنس  ته  بهکتی یه و یپارت.  بوون پارچه

 ی کوردیالمار  په 1992ی سایستور مان ده  هه ر به ل و هه  گهی ۆنگره کیکان ر بنکه  سه نه  بکهیرباز سه
   کهنن یه گه  رائه وه کان ئه رچاوه سه. مر  ههیت  حوکمهیکان وته سکه  ده  پارستن لهیناو ن به باکور بده

  لیا تورکڵ گه  لهیان یقهنس و ته ن له. ی یران  کرد و سهمانی سلیردان  سه له په  بهیسعود بارزان مه
 ی کوردی دژڕکی  شهیر گه  ئه  باشور، گومان لهی کوردیران  سهیالنی پیرابردو و داهاتو. ئاگادارکردون

  . وه نه تردا ناهیکان پارچه
  . کوردکردنی ۆیلهک  بهینگدان  دهۆب) ێر نه) 
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.  راقه ئینفال  ئهتی هو  دهشانی وه  ههی زامنیرکردن داگی  تازهیستور  دهیشنوس  ره  بهدان نگنه ده
 یستور  ده دان به نگنه ده.  کوردستانیاکانیماف  باندهیاو مافیران  سه  به  هاتنهۆتاییدان ک نگنه ده
وس شن  ره دان به نگنه ده.  وه باشه  ئاو و کاره  به  کوردستانهکی  خهیکان  مافهنانیستھ ده  بهرستی په ۆنهک
 یانی باشتر ژۆ ب نگدانه غا ده  بهیلفی حیالنی پ دان به نگنه ده. کسانی یه ی ژن و مافی ئازاد  به نگدانه ده

   به نگدانه  دهیکار  ساختهیشنووس  ره دان به نگنه ده. ک یهموو هاوالت  ههی ماف  له زگرتنهمناالن و ر
  . کوردستانخۆیی ربه  و سهیئازاد
ها  موو به  و سروشت و ههیشتیمانل و ن گه  به ته یانه خڕانی  شهیغا  بهی حلفیرستو  ده  بهنگدان ده
ر   سه ژیکردنهستدر  دهۆ ب نگدانه  دهیاکان ماف  بانده  به نگدانه شنووس ده  ره نگدان به ده. کان تیه ۆڤایهمر

  . کوردستانیدانیه  شه گرتن له  نهز و رڵژن و منا
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