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  ییهاباد کوردهاباد کورد  مهمه. . . . . . ککرنجرنج   و سه و سهیڤییڤیکوردستان تکوردستان ت

  
،  کردم هیشانگایو پ  ئهی وه  کردنهیت هینۆ و چن مهی د  لهکند  ههیماشا ته، 2005ـ9ـ 15ۆم ئه
 ی ر شاشه سه له.  وه هیکرا"  کوردستانییت هو وده نیشانگایپ "یناو  بهرول  هه  له که

 ت باره دا سه باسه م کورته  من له ارهید.  نووسرابوو که  ناوهشی تریکرۆ ج  بهیڤیکوردستان ت
.  وه مه م ناکه  کوردستان که  لهانی وه  و کردنه انهیشانگای پ رهۆم ج  ئهی و گرنگبوونڕۆڵ  به
 کم هی  چ قسهیشیکان  کارهیچوون وهڕ  و به شانگاکهی پی وه  کردنهیت هینۆر چ سه  لهسانید
 اتری ز  کهی وه ئه. ن تردا باس بکریکت رفه  ده  لهش  و دهن کهی دیکل تگه  بابه مانه ئه.  هیین

 میبراهی ئیراق عیوت  نهیریز  وهیکان  وته  بوو که و خوشکه  ئهینگ ده، شااکڕ ی منیرنج سه
ر   هه هییدا ن وه گومانم له. ی کوردیر زمان  سه هیاگ رده  وهۆوخ استهڕ، یلعلووم حر ئه به
 ی زمانشیکم که،  و بووب م خوشکه  ئهیانرگ کردن و وه  قسهی وه ش  لهی گو  کهکس که
 .   ال دروست بووهی رنجانه  و سهینیبم ت کو من ئه وه،  بزانیب ره عه
 و تنھیس شک نابات تا ب  کهیڤی کوردستان تایئا:  وه شه پ ته ددا ره ل  کهی ارهی پرسو ئه

ر  گه  ئه؟ی کوردینیری شیر زمان  سه تهربگ  وهپ یشیریز  وهیناب  جهیکان قسه
 شی منی رنجانه م سه  و له که انهرگ  وهی وه شۆ ب وه نهڕ  بگهیڤی کوردستان تیندان کارمه

ش  م جاره ئه،  و ستاوه وه  نهۆیخ  بهیچۆکو من ب  وهیک هی بابان گه دهوسا ت ئه،  وه ورد ببنه
 ! ئامانج تهۆ کردیڤیکوردستان ت

 ۆ ب وه گواسته  دهۆوخ استهڕ یب ره  عهی زمان  لهیکان هییب ره  عه  جار وشهرۆ ز  خوشکهم ئه
 نین که پم  که هی ستهڕم  زانم ئه ده! ی کورد انکاتهی بی وه  ئه بم به، ی کوردیزمان
  به،  ومینی بمۆ خی چاو  بهۆم  ئه کات که  ده هییاستڕو   باس لهوان هڕ و کڕ ل، ێگر ده هه
 ریز  وهی کابرا  نموونهۆ باین ر ته هه. ستیکانم ب کراوه  دووباره هییب ره  عه  وشهشمۆ خیگو
 ۆومان ب  ئهیکان  وتهایگوا،  بووشیرگ  وهی خوشکیرچ هه، کرد ده" ازدهار الشعب "  لهیباس
  وه شهی تریک هی ال  و لهک هی ال  له مه ئه"! عب  شهۆ ب  لهھاریزدیئ:"گوتی ده، ی کورد کات به ده
، "ران براده " تهناب" اخوان " بزانب  ده هیمواپ،  بزانیب ره م عه  کهرۆ زکک هیر  گه ئه
 .  کردی م کاره  ئهرگ  وهی خوشکنۆک چ ر وه هه
  ر به  سهیاندنی اگهڕ یزگاکان  و دهکان هیی کورد هنا ر که سه  شت لهرۆ زنیک ستانه ئتا هه
 و اریشن و پ خنه هڕو  ند له مان چه جا ئه.  کوردستان نووسراونیشتووۆیست  دهیتردوو پار هه
 و دوور  موومان له  و هه هی کهی دیک پرس مه ئه،   کردووهج به جانی زانهۆس د هیینیبت
 . نیئاگا  بهی لرۆم تا ز  که وه کهینز
 ینگ  ده  ببن به انهیینیۆفز له  ته هییان ئاسم هنا م که  ئهوادارمی ه وه روونمه  و دهڵ دی ناخ له
 .  وه نه که  نهری ب انهییزبیسک و ح  تهێشکر تا ده هه،  کورد وی وه ته  نهی نهیق استهڕ
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