ڕاﻣﺎﻧەک ﻟە ﺳەر ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردی – ﻓەراﻧﺴەﯾﯽ
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دوﮐﺘﻮر ﮐﺎﻣەران ﻋﺎﻟﯽ ﺑەدرﺧﺎن

داھێﻨﺎن و و دەﺳﮑەوت و ﺑەھﺮە و ﺑەرھەﻣﯽ وێﮋەﯾﯽ و زاﻧﺴﺘﯿﯽ و ھﻮﻧەرﯾﯽ ﺗﺎک و دەزﮔﮭﺎن ﺑە ﺋﺎﭬﺎﯾەﮐﯽ
ﺧﻮرت و رﻧﺪ ھﺎﺗﯿە ﭘﺎراﺳﺘﻦ ژ ڕﯾﮕﺎی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾەوە  .ﻟە زۆرﺑەی و�ﺗﺎﻧﯽ ﭘێﺸﮑەﻓﺘﯽ  ،ﯾﺎﺳﺎی ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﻟە ﻣەڕ
ﺋەم ﻣﮋارە ﮐﺎرا و ﮐﺎرﯾﮕەرە  .دزی وێﮋەﯾﯽ و داھێﻨﺎﻧﯽ ﺗﺎک و دەزﮔﺎﮐﺎن و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑﯿﺮۆﮐەی ﺋەوان ﮐە وەک
دەﺳﺘەواژە و واﺗﺎ ﻧﺎﺳﺮاوە ﺑە ) (plagier, franceî ; plagiarize, înglîzî ; plagiieren, almanîﻓﺮﻣﺎﻧێﮑﯽ ﻗﺮێﮋە
و وەک ﺗﺎوان ﺗێﺘە ﻧﺎس ﮐﺮن و ﺳﺰای ﺧﻮﯾﭽﯽ ھەس.
دە ﻣﺎوەی ﭼەﻧﺪ ڕۆژی ﺑﻮھﻮووری دە ﻣەردم ﮐﻮرد ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎھﺪار ﮐﺮاﻧەﺗەوە ﮐﻮ ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردی -ﻓەراﻧﺴەﯾﯽ
ﻧﻮو ﮐەﺗﯿە ﺑﺎزارەوە )ﻟە ﻣﺎﻧﮕﯽ ﻣەی  (۲۰۱۷و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮرد وەﭘﯽ دەوﻟەﻣەﻧﺪ ﮐﺮﯾﺎﮔە  .ژ ھەﻧەک
ﺑﯚﻧە و ﺑﻮوﯾەر و ﺳەردان و ﺑەﺳەرﮐﺮدﻧەوە دا ژی ﺋەو ﺑەرھەﻣە ھﺎﺗﯿە ﻧﺎﺳﺎﻧﺪن و ﭘێﺸﮑەش ﮐﺮن  .ﻓﺮەﯾەک ﺟە
ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﺧﻮێﻨﺪەوار و ﻧەﺧﻮێﻨﺪەوارەوە ﻟەوە ﺋﺎﮔﺎدار ﻧﯿﻨە ﮐە ﺋەو ﻓەرھەﻧﮕە  ،ﺑەر و ﺑەرھەﻣﯽ ﻣﯿﺮ
ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎﻧە ﮐە ﻟﯚ ﻣﺎوەی  ۳۹ﺳﺎڵە وەک ﺋەﻣﺎﻧەت ﻟە ﮐﻦ ﮐەﻧﺪال ﻧەزان و ﺋەﻧﯿﺴﺘﯿﺘﯚی ﮐﻮرد ﻟە ﭘﺎرﯾﺲ
داﻧﺮﯾﺎﮔە  .ﮐە ﺳەﯾﺮی ﺑەرﮔﯽ ﻓەرھەﻧﮕەﮐە دەﮐەﯾﺖ ھﯿﭻ ﻧﯿﺸﺎﻧێﮏ ﻟە ﻧﺎوی ﺧﺎوەن ﺑەرھەﻣەﮐە دﯾﺎر ﻧﯿە و ﻟە
ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺋەوە ﻧﺎوی ﺋەﻧﯿﺴﺘﯿﺘﯚی ﮐﻮرد ﻟە ﭘﺎرﯾﺲ و ﮐەﻧﺪال ﻧەزان وەک ﺳەرﭘەرەﺷﺘﯿﮑﺎری ﺑەرھەﻣەﮐە ﺗێﺘە ﺧﻮﯾﺎ
ﺑﻮون  .ﻟە ﺑەﺷﯽ ﻧﺎوەوەش ﻧﺎوی ﮐەﻧﺪال ﻧەزاﻧﯽ ﺳەرۆﮐﯽ ﺋەﻧﯿﺴﺘﯿﺘﯚی ﮐﻮرد ﻟە ﭘﺎرﯾﺲ و ھەر وەھﺎ ژۆزەﻓﺎ
ﺑێﺮﺗﯚﻟﯿﻨﯚ ) ێﮏ ژ ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎراﻧﯽ ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران  ،ﮔﯚر زاﻧﯿﺎری ﻣﯿﺮ ﺳﯿﻨەﻣﺨﺎن ﺑەدرﺧﺎن  ،ﮐﭽﯽ ﺟەﻻدەت ﺑەدرﺧﺎن
و ﺑﺮازای ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ( وەﮔەرد ﻧﺎوی ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن ڕﯾﺰ ﮐﺮﯾﺎﮔە  .ﺟە ڕواڵەﺗﻮ ﻓەرھەﻧﮕەﮐە وﺳﺎ ﺗێﺘە زاﻧﯿﻦ
ﮐە ﺋەﺷﯽ ھەر ﺳێ ﭘێﮑﭭە و ﺑەھەڤ رە ﺑەرھەﻣەﮐەﯾﺎن ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪﺑێ و ﻓەرھەﻧﮕەﮐەش ﻣﺎڵﯽ ﺋەﻧﯿﺴﺘﯿﺘﯚی ﮐﻮرد
ﻟە ﭘﺎرﯾﺴە ﮐە ﺑێﮕﻮﻣﺎن ﺋەﭼێﺘە ﺧﺎﻧەی دزی وێﮋەﯾﯽ ﯾەوە و ﺗﺎواﻧە و ﺷﯿﺎوی ﺳﺰای ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾە .
ﺑەڵﮕە ژ ﺑﯚ ﭬێ ﯾەﮐێ ژی ﮐﺎرداﻧەوەی ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد ﺟە ھەﻣﺒەر ﺷێﻮازی ﺧﺎﭘێﻨەر و ﭼەواﺷەﮐﺎراﻧەی
ﺑﻼوﮐﺮدﻧەوەی زاﻧﯿﺎری ﻧﺎڕاﺳﺖ و ﻓێڵەﺑﺎزاﻧە ﯾە ﮐە ﺗێﮑڕای ڕاﺳﺘﯿەﮐﺎن ﺋەﺷﺎرێﺘەوە و دەرەﯾﺎن ﻧﺎﺧﺎﺗﻦ .
ﻣێﺮﺧﺎﺳەک دەﻧﭭﯿﺴﯿﻨە ﮐﻮ:
Pir bextewar, pir dewlemend, pir peyv û pir ferheng im.
Ferhenga Kurdî-Fransizî | 85.000 peyv
Spas Înstîtuya Kurdî Ya Parîsê, spas Kendal Nezan
وەﮐﯽ دەﺑﯿﻨﺮێ چ ﺑﺎﺳێﮏ ﻟە ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن  ،ﺧﻮداﻧێ ﺑەرھەم ﻧﯿﻨە .
ێﮏ دن ﻓﺮە ﺑە ﺧﯚش ﺣﺎڵﯿەوە ﺋﻮوﺷﺖ :
Dr. Kendal Nezan serokê Enstîtuya Kurdî ya Parîsê îro mêvanê me bû û Ferhenga xwe ya KurdîFirensî diyarî me kir.
ﮔﺎﭬەک ﮐﻮ ﻣﻦ ﭬێ ﻣێﺮﺧﺎس رە دا زاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﺋەڤ ﻓەرھەﻧﮓ ھﯽ ﻣﯿﺮﮐﺎﻣەراﻧە  ،ژ ﻣﻦ رە وەرام دا ﮐﻮ :

Birayê hêja, ez ne dadwer im û tu agahîyên min li ser vê yekê tune ne, tenê ciwamêr serdana me
kir. Ne kêm, ne zêde. Wekî din ew tiştên tu behs dikî rêya yasayê tê çareser kirin.
ھەﭬﺎل و ﻣێﺮﺧﺎﺳەک دن ژی دە ھەﻣﺒەر وێ ﭼەوﺗﯽ و ﺷﺎﺷەﺗﯽ دە دەﺑێﮋێ :
Ez jî dengê xwe tevî dengê te dikim... Dayê Sînemxan jî zor zor aciz bûye.. Lê em çi bikin?!! gerek
yekî wek Kendal li xwe dananîba û wilo nekiriba... Di baweriya min de kêmasî jêre ye.. Nizanim çi
!!bêjim....
ژ ﮔەﻧﮕەﺷەﯾﺎ ﻣﮋارێ ﺷﺎﺷەﺗﯿﺎ ﮐەﻧﺪال ﻧەزان و دەزﮔەھﺎ وی ب ﻣێﺮﺧﺎﺳەک دن رە  ،ﺟﺎﻣێﺮ وێﻨەﯾەک ژ وێ
ﻓەرھەﻧﮕێ ﻣە رە ﺷﺎﻧﺪ و ﮔﻮت :
?Te niha Kendal nas kir, ku 30 salan ser vê pirtukê kar kiriye
ﭘﺎﺷﺎن ﮐﻮ ﻣﻦ وی رە ﭘﺮس ﮐﺮ ﮐﺎ ﺋەو ﻓەرھەﻧﮓ ھﯽ ﮐێ ﯾە  ،ﮔﻮت ﮐە:
Ew pirtûka jorê dibînî, Ferhenga Kurdî-fransî a Kamuran Bedirxanê mezin e, ku Kendal Nezanê
mezin 30 salan bi hevalên wek xwe zane ra ew pirtûk amade kirîye û kirîye milkê gelê kurd. Kesên
wek min û te nikarin wan kesên mezin rexne bikin.
ﭘﺮﺳەﮐە ﺑﺎ ﺋەم ﺟﺎﻣێﺮە ﺗەڤ ﻟەھەوی ﺑﻮوﮔە  .ﭘﺮﺳەﮐە ﺋەوە ﻧﯿە ﮐە ﻓەرھەﻧﮕەﮐە ھﯽ ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎﻧە
ﭼﻮﻧﮑﯽ ﮐەس ﻧەﮐﺎرێ ﻧﮑﻮوﻟﯽ وەﻟێ ﺑﮑﺎﺗﻦ  .ﮔﺮﻓﺘەﮐە ھﺎ ﻟەورە ﮐە " ﻟە ﮐﻮێﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ و ﮔﯚر ﮐﯿﮋان ﯾﺎﺳﺎ و
ڕێﺴﺎی ﭼﺎﭘەﻣەﻧﯽ و ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﯾﯽ  ،ﻧﺎوی ﮐەﺳﺎﻧێﮑە ﮐﺎرﯾﺎن ﻟە ﺳەر ﺑەرھەﻣێﮑﯽ ﮐﯚن ﮐﺮدووە و ﺋﺎﻣﺎدەی ﭼﺎپ
و ﺑ�ﮐﺮدﻧەوەﯾﺎن ﮐﺮدوە  ،ﮔەر وا ﺑێﺖ  ،ﺋەﺧﺮێﺘە ڕﯾﺰی ﺧﺎوەن ﺑەرھەﻣەﮐە وەﮐﯽ ﺗە ﺑێﮋی ھەر ﺳێ ﭘێﮑﭭە ﮐﺎرەﮐە
و ﺑەرھەﻣەﮐەﯾﺎن ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪوە  ،ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ۲۰۱۷دا " )وەک ﻟﯚ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ﮐﻮردم ﻧﻮوﺳﯽ ( .
ﺑێﺠﮕە ﻟەو ﺗﺎﮐە ﮐەﺳﺎﻧەی ﮐە ﻧەﯾﺎن زاﻧﯿﻮە ﺋﺎﻧﮑﻮ زاﻧﯿﻮﯾﺎﻧە و ﺑە ﻣەﺑەﺳﺖ ﺧﯚﯾﺎن ﻟێ ﺑﻮاردووە  ،ﮐە ﺋەو ﻓەرھەﻧﮕە
ھﯽ ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎﻧە  ،ﺷﯿﺎوی ڕاﻣﺎن و ﺑﯿﺮ ﻟێ ﮐﺮدﻧەوەﯾە ﮐە ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ﮐﻮردی ﺟە ھەوﻟێﺮێ ﻟە /٥ /۲۱
 ۲۰۱۷دا ﮐﯚڕێﮑﯽ ﺑﯚ ﻧەزان ﭼێ ﮐﺮ و ﺑەم ﻧﺎوەوە  " :ﻣﻪراﺳﯿﻤﻰ ﻧﺎﺳﺎﻧﺪﻧﻰ ﻛﺘێﺒﻰ ﻓﻪرھﻪﻧﮕﻰ ﻛﻮردى -
ﻓﻪڕهﻧﺴﻰ ﻟﻪ ﺋﻪﻛﺎدﻳﻤﯿﺎى ﻛﻮردى" ﺑ�وی ﮐﺮدەوە  ،ﺑە ﺑێ ﺋەوەی ﺋﺎﻣﺎژەﯾەک ﺑە ﻧﺎوەرۆﮐﯽ " ﻣەراﺳﯿﻤە" ﮐەﯾﺎن
ﺑﮑەن  .ﺟە ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ﮐﻮردی ژ ھەوﻟێﺮێ دﯾﺴﺎن ھﯿﭻ ﺋﺎﻣﺎژەﯾەک ﺑە ﺧﺎوەﻧﯽ ﯾەﮐەم و ﺳەرەﮐﯽ
ﻓەرھەﻧﮕەﮐە  ،ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن  ،ﻧەﮐﺮا  .ﻣﻨﯿﭻ ﺑڕە ﺗێﺒﯿﻨﯿەﮐﻢ ﻟە ﺳەر ﻓەﯾﺴﺒﻮوﮐەﮐەﯾﺎن داﻧﺎ و ﮔﻠە و
ﮔﺎزەﻧﺪم ﻟە ڕێﮑﺎر و ﺷێﻮازﯾﻦ وان ﻟەم ﺑﻮارەدا ﮐﺮد  .ﮐﺎرداﻧەوەﯾﺎن ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﺗێﺒﯿﻨﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻣﻨﯿﺎن ﺳڕﯾەوە ﮐە ﭘێﻢ
واﯾە ﮐە ﻟە ﺧﯚی دا ﺧﯚ دزﯾﻨەوەﯾە ﻟە ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرەﺗﯽ  ،ﺑە ﻻﻧﯽ ﮐەﻣەوە  .ﻟێﮕﺮە ﻟﯚ زاﻧﯿﺎری ﭘﺘﺮ ﺋەو ﺗێﺒﯿﻨﯿﺎﻧەم
دﯾﺴﺎن ﺑ�و ﺋەﮐەﻣەوە ﻟﯚ زاﻧﯿﺎری و دادی ﮐﯚﻣە�ﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﻧەﻣﺎزە ﺋەوان ﮐەﺳﺎن ﮐە دە ﺧەﻣﯽ
وێﮋە و ﺑێﮋە و ﭘەﯾﭫ و دﯾﺮوﮐﺎ ﮐﻮرد و ﮐﻮردەوارﯾﻦ و وەﮐﯽ ﺋەﻣەگ و ﭘێﺰاﻧﯿﻨێﮑﯽ ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﻧە ﺋەڕای ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺑەرزی
ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن و ﮔﺸﺖ ﻣﯿﺮﺧﺎس و ﻟەھەﻧﮕێﻦ ﻣێﮋووی ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن :

" وادﯾﺎرە ﮐە ﺋێﻮە ژی ﻟەم ﮐﻮرﺗە ھەواڵە دا ﺑﻮوﻧەﺗە ﺷەرﯾﮑە ﺗﺎواﻧﯽ ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﮐەﻧﺪال ﻧەزان و
ﺑەﻣەش ﺋەو ﺑێ ﺑەﺧﺘﯿە ﻣەزﻧەﺗﺎن ﻟە ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺴﯿﻨﯽ ھەرە ﺑە ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑەﻧﺎو و دەﻧﮕﯽ ﮐﻮرد  ،ﻣﯿﺮ
ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن  ،ﮐﺮدوە  .ﺋێﻮەی ﺑەڕێﺰی ﺑەرێﻮەﺑەری ﺋەو ﺷﺎﻧﯚ ﻧﺎﺷﯿﺮﯾﻨە دﯾﺎرﺗﺎن ﻧەﮐﺮﻧە ﮐﺎ ﺋەو
ﻓەرھەﻧﮕە ھﯽ ﮐێﯿە و ﻟﯚ ﻧﺎوی ﺧﺎوەﻧەﮐەی ﻟە ﺳەر ﺑەرﮔﯽ ﻓەرھەﻧﮕەﮐەدا ﻧەﻧﻮوﺳﺮاوە و دﯾﺎر
ﻧﯿە  .ﮐە ﺑەرﮔﯽ ﻓەرھەﻧﮕەﮐە ھەڵ ﺋەدەﯾﺘەوە ﺋەوا ﻧﺎوی ﺧﻮێﻨﺪﮐﺎرێﮑﯽ ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران و ﺟەﻧﺎﺑﯽ
ﮐەﻧﺪاڵ ژی وەک ﻧﻮوﺳەری ﻓەرھەﻧﮕەﮐە ﺧﺮاوەﺗە ﺳەر ﻧﺎوی ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن  .ﺋێﻮەی
ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ﮐﻮردﯾﭻ ﺧﯚﺗﺎن ﻣﺎﻧﺪوو ﻧەﮐﺮدوە و ﻧەﺗﺎن ﭘﺮﺳﯿﻮە ﮐە ﭼﯚن ﭼﯚﻧﺎھﯽ ﻧﺎوی ﺋەواﻧە ﻟە
رﯾﺰی ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران دا ھﺎﺗﻮوە  .ﻟﯚ ﺋەواﻧەی ﮐە ﻣﯿﺮی ﮐﻮردان و ﺋەو دوو ﮐەﺳەش ﺋەﺷﻨﺎﺳﻦ
ﺧﻮﯾﺎﯾە ﮐە ﺋەو دوو ﻧﺎوە ﻧەدەﺑﺎ وەﮔەرد ﻧﺎوی ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ﺑە ھەڤ رە ھﺎﺗﺒﺎ .
ﻟە ﮐﻮێﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﺎ و ﮔﯚر ﮐﯿﮋان ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎی ﭼﺎﭘەﻣەﻧﯽ و ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﯾﯽ  ،ﻧﺎوی ﮐەﺳﺎﻧێﮑە ﮐﺎرﯾﺎن
ﻟە ﺳەر ﺑەرھەﻣێﮑﯽ ﮐﯚن ﮐﺮدووە و ﺋﺎﻣﺎدەی ﭼﺎپ و ﺑ�ﮐﺮدﻧەوەﯾﺎن ﮐﺮدوە  ،ﺋەﺧﺮێﺘە ڕﯾﺰی ﺧﺎوەن
ﺑەرھەﻣەﮐە وەﮐﯽ ﺗە ﺑێﮋی ھەر ﺳێ ﭘێﮑﭭە ﮐﺎرەﮐە و ﺑەرھەﻣەﮐەﯾﺎن ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪوە  ،ﻟە ﺳﺎڵﯽ ۲۰۱۷
دا  .ﮔەر ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ﮐﻮرد ﻟەو ﺋﺎﺳﺘەی ﺋێﻮدا ﺑێﺖ ﺋﯿﺪی ﺋەﺑێ ڕۆژی ﮐﻮرد ﺑەرەو ﮐﻮێﻨﺪەرێ ﺑﺎژوێ
 ،ﺋەزﺑەﻧﯽ .
ﻣﺎ ﺋەوە ﺋەﻣەگ و ﭘێﺰاﻧﯿﻨﯽ ﺋێﻮەی ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ﮐﻮردی ﻟەﺑﯚ ﻣﯿﺮی وێﮋە و ﺑێﮋە و زاﻧﺴﺖ و ﭘەﯾﭫ و
ﺧﺎﻣەی ﮐﻮردی  ،ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎﻧﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺴێﻨە ﮐە دەﯾﺎن و ﺑﮕﺮە ﺳەدان ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺴﯿﻨﯽ
وەک ﺋێﻮە و ﻣﺎﻧﺎن و ﻟە ﻧﺎوﯾﺸﯿﺎن دا ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﻧەزان ﻟە ﭘﺎرﯾﺲ و ﻓەراﻧﺴە ﭘێ ﮔەﯾﺎﻧﺪ و ﺋەو ﭼەﻧﺪ ژ
ﮐﻮردان رە دەس ﺧﺴﺖ ) ﺑﻮرﺳﯽ ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن ( ﮐﻮ ﺳﺎ�ﻧە ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺑەرﭼﺎو
ﻟە زاﻧﮑﯚﯾەﻟﯽ ﻓەراﻧﺴە دا داﺑﻤەزرێﻨێ  .ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺋەوان ﮐەﺳﺎن ﮐە ﻟە ڕﯾﮕﺎی ﻣﻮﺳﺎ ﺋەﻧﺘەر و
ﺳەرﺟەم ﮔﺎورەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەرەو ﻻی ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ﺑەرێ ﺋەﮐﺮان و ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎ�ﯾﺎن ﺗﻮاو
ﺋەﮐﺮد  ،ﻗﺎﺳﻤﻠﻮو ژی ﻟە ﻧﺎوﯾﺎن دە  ،دەﺑﺎ ﻟە ﮐﻦ ﺋەﻧﮕﯚ ﺑﺎ و ﻣەردم ﮐﻮردﺗﺎن وەﻟﯽ ﺋﺎﮔﺎھﺪار ﺑﮑﺮدﺑﺎ.
ﮐەﭼﯽ ﺋەوەﺗﺎ ھﯚن ژی  ،ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﺟەﻧﺎﺑﯽ ﻧەزان  ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﻟە ھێﻨﺎﻧﯽ ﻧﺎوی ﻣﯿﺮ
ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن وەﮐﯽ ﺧﺎوەن و ﺧﻮداﻧﯽ ﻓەرھەﻧﮕەﮐە ﮐە ھەر ﺧﻮا ﺋەزاﻧێ ﮐە ﺑە ﺗەﻧﯿﺎ ﺑﺎڵﯽ و
ﺳەرﻗﺎڵﯿﯽ ﮐﺎروﺑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺳﯽ و ﮐﻮردێﻨﯽ ﭼەﻧﺪە ) ۳۰ﺳﺎڵ ﮔﯚر ﻧەزان ( ﺧﯚی ﭘێﻮە
ﻣﺎﻧﺪوو ﮐﺮدﺑﻮو  ،ﭘﺎراﺳﺘﻮوە و ﻧﺎزاﻧﻢ ﭼﻠﯚن ﭘﺎﮐﺎﻧە ﺋەڕای ﺋەم ﻓﺮﻣﺎﻧە ﻧﺎﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑەدوور ﻟە ھەﻣﻮو
داب و ﻧەرﯾﺘﯽ ﺋﺎﮐﺎدﯾﻤﯿﺎﯾﯽ  ،ﺑﺎ ﺋﯿﺪی ﮐﻮردی ﺑﻮەﺳﺘێ ،ﺋەﮐەن  .ﺋەرﮐﯽ ﺋێﻮە دەﺑﺎ ﺋەوە ﺑﺎ ﮐﻮ ﺑەر
ﺑە ﺑ�و ﺑﻮوﻧەوەی ﺋەو ﮐﺎرەی ﻧەزان ﺑﮕﺮن و ﻧﺎﭼﺎری ﺑﮑەن ﮐە ھەڵە و ﭘەڵەی ﺑەﻣەﺑەﺳﺘﯽ و
ﮐەﻣﺎﯾەﺳﯽ ﯾەﮐﺎﻧﯽ ڕاﺳﺖ ﺑﮑﺎﺗەوە ﺋﯿﻨﺠﺎ ﻟﯚی ﻟە دەھﯚڵ و زۆڕﻧﺎ ﺑﺪەن و ﺑﺎﻧﮕەﺷەی ﻟﯚ ﺑﮑەن .
ﺋەو ﺑەرھەﻣەی ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ﺋەﻣﺎﻧەﺗێﮏ ﺑﻮو ﮐﻮ ﻣﯿﺮ ﺳﯿﻨەﻣﺨﺎن ﻟەل ﺳەرﺟەم ﻧﻮوﺳﺮاوە و
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺳﯿﻦ و ﺑﯿﺮەوەی ﯾەﮐﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮ  ،ﻻی ﻧەزان و ﺋەﻧﯿﺴﺘﯿﺘﯚﮐەی ﻟە ﭘﺎرﯾﺲ داﯾﻨﺎﺑﻮو ژ ﺑەر
ھﯚی ﻧﺎﻟەﺑﺎری ﮐﻮردان و ﻧەﺑﻮوﻧﯽ ﺑﻮاری ﭘﺎراﺳﺘﻨﯿﺎن ﻟە ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﻧەزان ﺧەﯾﺎﻧەﺗﯽ ﺑەو

ﺋەﻣﺎﻧەﺗە ﮐﺮدوە و ﺋەو ﭘەڕی دەس ﭘﯿﺴﯽ و ﺑێ ﺋەﻣەﮔﯽ دە ھەﻣﺒەر ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران و ﻣﺎڵﺒﺎﺗﺎ
ﺑەدرﺧﺎﻧﯿﺎن ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪووە و ﺋەﻧﮕﯚش ﻟﯚی ﺋەﺳەﻟﻤێﻨﻦ  .ﻣﻦ ﺋەم ﮐﺎرەی ھەوە وەﮐﯽ ﮐﺎرەﺳﺎﺗێﮏ
ﺋەﻧﺮﺧێﻨﻢ ﮐە ﺗەواوﮐەری ﮐﺎرەﺳﺎﺗﯽ ﮐﻮێﺮ ﮐﺮدﻧەوەی ﻓێﺮﮔەی ﺑەھﯿﺰ و ھێﮋا و ھێﮋ ﮐﺎرﯾﮕەری
ڕەوﺷەﻧﺒﯿﺮﯾﯽ ﭘێﺸﮑەﻓﺘﻨﺨﻮازاﻧە و ﺷﯚڕﺷﮕێڕاﻧەی ﺑەدرﺧﺎﻧﯿﺎﻧە ﮐە دوژﻣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮرد ﺑە ﮔﺸﺘﯽ و
ﻧەﻣﺎزە دە ڕۆژﺋﺎﭬﺎی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑەڕێﻮەی دەﺑەن " .
ﺧﺎﻟەک دن ﺋﺎ ﻓﺮە ﺑﺎڵﮑێﺶ ﺋەوەﺳە ﮐە ﮐەﻧﺪال ﺑەو ﮐﺎرەی ﻧەک ھەر ﻧﺎوی ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎﻧﯽ ﮐﻮێﺮ ﮐﺮدﮔەﺳەوە،
ﻟێ ﻧﺎوەرۆک و ﺑﺎری ﻣێﮋووﯾﯽ ﻓەرھەﻧﮕەﮐەی ﻣﯿﺮی ﻓەوﺗﺎﻧﺪوە ﺑەوەی ﮐە ﺋەو ﻓەرھەﻧﮕەی ﮐە ﺑە ﻧﺎوی ﺳێ
ﮐەﺳەوە ﺑ�وی ﮐﺮدﮔەﺳەوە ﺋﯿﺪی ﻓەرھەﻧﮕەﮐەی ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ﻧﯿە  .ﮐەﻧﺪال ﺟە ﺑەرﻧﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ
ﺗەﻟەﭬﯿﺰﯾﯚﻧەﮐەی ﺧﯚی ،ﮐﻮرد  ) ۱دواﺗﺮ ﺋەو ﺗەﻟەﭬﯿﺰﯾﯚﻧە ﺑە ﻓﯿﺘﻮی ﺋﺎﺷﺘﯽ ﺗﺮﮐﺎن داﺧﺮا و ﺋﺎﺷﺒەﺗﺎڵﯿﺎن ﻟێ ﮐﺮد (
ﮐە ﺗﺎﯾﺒەت ﺑﻮو ﺑە ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن ﺑە ﺋﯿﻤە و ﻣەﺣﻤﻮود ﻟەوەﻧﺪی  ،ﺑەڕێﻮەﺑەری ﺑەرﻧﺎﻣەﮐە  ،ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪ ﮐە
ﻓەرھەﻧﮕەﮐەی ﻣﯿﺮ دەوری  ۱۲ھەزار وﺷە ﻟە ﺧﯚ ﺋەﮔﺮێﺖ و ﺟەﻧﺎﺑﯿﺎن ﻟەو ﮐﺎﺗە دا ﮔەﯾﺎﻧﺪووﯾەﺗﯿە دەوری ٦۰
ھەزار وﺷە  .ﺋەوە ﺋﯿﺴﺘﺎش دوا ﺑەرھەﻣەﮐەﯾﺎن  ۸٥ھەزار وﺷە ﻟە ﺧﯚ ﺋەﮔﺮێﺘﻦ  .ﺋەڤ ﭼەﻧﺪ ژی ﺑە وی واﺗﺎ
ﺗێﺖ ﮐە  ۷۳ھەزار وﺷەی ﻓەرھەﻧﮕەﮐە ﻓڕی ﺑە ﺳەر ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎﻧەوە ﻧﯿە  .ﻟەﻣەﯾﭻ ﻓﺮە ﺗەرﺗەر ﺋەوەﺳە
ﮐە ﻧﺎزاﻧﺮی ﮐﺎ چ دەس ﺗێﻮەرداﻧێﮑﯽ دﯾﮑەﯾﺎن ﻟە واﺗﺎ و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﻓەرھەﻧﮕەﮐەی ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن ﮐﺮدووە .
ﻟﮑﺎﻧﺪﻧﯽ ﭘﺎﺷﮕﺮی ﺳﺰی ﺗﻮرﮐﯽ ) ﻓەراﻧﺴﺰی ( ﺑە ﻧﺎوی ﻓەرھﻨﮕەﮐەی ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن ﺷﺘێﮑﯽ داﻧﺴﻘﯿە و
ﻧﺎزاﻧﺮی ﮐە ﺋەرێ ﺋەﻣە ﮐﺎری ﻧەزاﻧە ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧﺎ .
ﺋەو ﮐﺎت ﻟەوەﻧﺪی ﻟە ﻧەزاﻧﯽ ﭘﺮﺳﯽ ﮐە ﺋەرێ ﺋەو ﻓەرھەﻧﮕە ﺑە چ ﻧﺎوێﮑەوە ﺑ�و ﺋەﮐەﻧەوە  ،ﮐﺎﻣەران ﺑەردرﺧﺎن
! ﯾﺎن ﺋەﻧﯿﺴﺘﯿﺘﯚی ﮐﻮرد! ﺋﺎﻧﮑﻮ ﻧەزان! ﯾﺎن ژی ﺑێﺮﺗﯚﻟﯿﻨﯚ! (  .وەراﻣﯽ ﻧەزاﻧﯿﺶ ﺋەوە ﺑﻮو ﮐە ﮐﺎرەﮐە ﮐﺎری ھﺎوﺑەﺷە
و ﺑە ﻧﺎوی ھەﻣﻮواﻧەوە ﺑ�و ﺋەﺑێﺘەوە  .ﻧەزان ﻟەو ھەﭬﭙەﯾﭭﯿﻨەدا ﻧﺎوی ﮐەﺳێﮑﯽ دﯾﮑەﺷﯽ ھێﻨﺎ ﮐە دەﺑﺎ ﺋەوﯾﭻ
ﺑﺒﻮاﯾەﺗە ﺷەرﯾﮑە ﺑەش ﻟە وﺷﺎﻧﯽ ﻓەرھەﻧﮕەﮐەدا ﮐە دەﺑﻮاﯾە ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ۲۰۱۱ﺟێ ﺑە ﺟێ ﺑﮑﺮاﺑﺎ ،ﮔﯚر
ﭘێﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐەﻧﺪال ﻧەزان  .ﺑە�م وادﯾﺎرە دەور و ﮐﺎرﯾﮕەری ﺋەو ﮐەﺳﯽ ﭼﻮارەﻣە ﻟە  ۲۰۱۷و ﭘﺎش  ٦-٥ﺳﺎڵ
ﻧەﻣﺎوە و زﯾﺎد ﮐﺮدﻧﯽ دەوری  ۲٥ھەزار وﺷە ﻟەو ﺳﺎ�ﻧەدا ھﯽ ﻧەزان و ﺑێﺮﺗﯚﻟﯿﻨﯚ ﯾە  .ﻣەزەﻧﺪی ھەژﻣﺎری وﺷە
ﻟە ﻓەرھەﻧﮓ و زﻣﺎﻧﯽ ﻓەراﻧﺴەﯾﯽ دا  ۲۷۰،۰۰۰ە  .ﺑەم ﭘێ و داﻧە ﻓﺮھەﻧﮕەﮐەی ﻧەزان دەوری ۲۰۰،۰۰۰
وﺷە ﮐﻮرت ﺋەھێﻨﯽ و ﺋەﺑﯽ  ٤۰ﺳﺎڵﯽ دﯾﮑە ﭼﺎوەڕێ ﺑﯿﻦ ) ﮔﯚر ﭘێﻮاﻧەی  ٥ﺳﺎڵﯽ راﺑﺮدوو ( داﮐﻮ ﺗێﮑڕای
ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﻓەراﻧﺴەﯾﯽ وەرﺑﮕێڕدرێﺘە ﺳەر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی .
دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ژﻣﺎرەی وﺷە ﻟە ھەر ﻓەرھەﻧﮕێﮏ دا ﮐﺎرێﮑﯽ ﭘﭽەک ﺋەﺳﺘەﻣە ﺟە ﺋﺎﻟﯿێ ھﻮﻧەرﯾﯽ ﯾەوە ﺑەوەی
ﮐە وﺷەی ﻧەزان ﺋەڕای ﻧﻤﻮوﻧە ﺑە واﺗﺎ و ﮐﺎرﮐﺮد و ﺑﻨەﭼە و ژێﺪەری ﺟﯿﺎوازەوە ﭼﯚن و ﭼەﻧﺪ ﺟﺎر ﺗێﺘە ھەژﻣﺎر .
ﻧەزان ھەم ﻧﺎوە و ھەم ژی ﺋﺎوەل ﻧﺎوە و دەﮐﺮێ ﻧەزاﻧﯿﻦ و ﻟەﻣﯿﺸەوە زاﻧﺎ و زاﻧﯿﻦ و زۆرزان و ﮐەم زان ھﺘﺪ ﭘێﻮە
زﯾﺎد ﺑﮑﺮێﺘﻦ و ﺋﯿﺪی ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ﺳەر ﭘێﻮاﻧە ﻟﯚ ھﺎژﻣﺎر ﮐﺮدﻧﯽ ﻟە دوو ﺗﻮێﯽ ﻓەرھەﻧﮓ دا  .ﻟەم ﺳﻮﻧﮕەوە ﭘﺮﺳﯿﺎری
ژﻣﺎرە و ﻗەﺑەی وﺷە ﻟە ھەر ﻓەرھەﻧﮕێﮓ دا ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮑﯽ ﻧەﮔﻮﻧﺠﺎو و ﺑێ واﺗﺎﯾە .

ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺋەم ﻣﮋارە ﻟێﮕﺮە ژی ﻟەوە داﯾە ﮐە ﻓەرھەﻧﮕەﮐەی ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ﻣﯚرﮐﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ و ﺋﺎﺳﺘﯽ زاﻧﯿﺎری و
زاﻧﺴﺘﯽ ﻣﯿﺮی ﭘێﻮەﯾە و رەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﺳەردەﻣێﮑﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﻟە وێﮋە و ﺑێﮋە و ﭘەﯾﭭﯽ ﮐﻮردی ﺟە ﺳەردەﻣەﮐەی
ﺧﯚﯾەﺗﯽ و ﮐەس ﺑﯚی ﻧﯿە ﺑە ھﯿﭻ ﮐﻠﻮﻧﺠێﮏ دەﺳﮑﺎری ﺑﮑﺎﺗﻦ  .ﮔﻮﻣﺎن ﻟەوەدا ﻧﯿە ﮐە ﻓەرھەﻧﮕەﮐەی ﻣﯿﺮﮐﺎﻣەران
ﻟﯚ ڕۆژﮔﺎری ﺋﯿﻤڕۆﻣﺎن ﮐەڵﮑﯽ ﺗەواوی ﺑەﮐﺎر ھێﻨﺎﻧﯽ وەک ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ﺳەردەﻣﯽ ﺋێﺴﺘﺎ ﻧﯿە و ﺋەوەی ﮐە ﻧﺮخ
و ﺑﺎﯾەﺧﯽ ﺋەو ﻓەرھەﻧﮕە دەر ﺋەﺧﺎﺗﻦ ﺑﺎری ﻣێﮋووﯾﯽ ﯾەﮐەﯾەﺗﯽ ﮐە ﺋەﺷﯽ وەک ﮐەرەﺳەی ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑﮑەوێﺘە
ﺑەر ﺷﺮۆﭬە ﮐﺮن و ﭬەﮐﯚﻟﯿﻦ ﺟە ﺋﺎﻟﯿێ ﻧﻔﺸﯿﻦ ﻧﻮو ﺋﺎ ﮐﻮردان  .ﺋەو ﻓەرھەﻧﮕەی ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن ھﺎوﺗەرﯾﺐ و
ھﺎوﺷﺎن وەﮔەرد ڕۆژﻧﺎﻣەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﮔﯚﭬﺎری ھﺎوار و ﺳﺘێﺮ و ڕۆژا ﻧﻮو و ھﺘﺪ ﺧەزێﻨە و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ وﺷە و
ﭘەﯾﭭﯽ ﮐﻮردﯾە و ﮔەر ﮐەﺳەک ﺑﺨﺎزێ ﻟە ڕەوﺗﯽ ﮔەﺷەی ﭘەﯾﭫ و وﺷەی ﮐﻮردی و ﺋﺎڵ ﮔﯚڕﯾﺎن ﺑﮑﯚڵێﺘەوە ﺋەوا
ﺋەوان ﺳﺎﻣﺎﻧێﻦ ﮔﺮان ﺑﻮھﺎ دەﺑﻨە ﭼﺎوﮔە و ژێﺪەر ﺋەڕاﯾﺎن  .وەک ﭼﯚن ھﯿﭻ ﮐەس ﺑﯚی ﻧﯿە دەﺳﮑﺎری ﺑەرھەﻣﯽ
ﻣەﻻی ﺟەزﯾﺮی و ﺧﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﺎ ﺑﮑﺎﺗﻦ  ،ھﺎﻧﺎ ژی ﮐەس ﺑﯚی ﻧﯿە ھﯿﭻ ﺷﻮﯾﻨەوار و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻓەرھەﻧﮕﯽ و
زﻣﺎﻧەواﻧﯽ ﮐﯚﻧﻤﺎن دەﺳﮑﺎری ﺑﮑﺎت  ،ﺳﺎﻣﺎن و ﮐەﻟەﭘﻮوری ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردی ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﻧﯚژەن ﮐﺮدﻧەوە ﻧﯿﻦ
ﭼﻮﻧﮑﯽ ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﻧﯚژەن ﮐﺮدﻧەوە ﮐە ﮐەﻧﺪال ﮐﺮدووﯾەﺗﯽ ﻣێﮋوو و رەوﺗﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﮔەﺷەی ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردی
ﮐﻮێﺮ ﺋەﮐﺎﺗەوە  ،ھەر ﭼەﻧﺪ ﮐە ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﻧﻮێ ﺑﯚی ھەﯾە وە�م ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﻧﻮێ ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑﺪاﺗەوە ﮔەر ﺑە ڕێﮏ
و ﭘێﮑﯽ ﺑێﺘە ﭼێ ﮐﺮن و ﺋﺎﻓﺮاﻧﺪن  .ﻣﺮۆﭬﯽ ﺳەردەم دﮐﺎرێ داھێﻨﺎن ﺑﮑﺎت و ﭘﺸﺖ ﺑە ﻣێﮋﯾﻨە و ﻣێﮋوو ﺑﺒەﺳﺘێ،
ﻟێ ﺗەڤ ھەڤ ﮐﺮﻧﺎ ﺑەرھەﻣﯽ ﮐﯚن و ﻧﻮێ وەک ﺋەم ﻓەرھەﻧﮕەی ﮐەﻧﺪال  ،ﮐﺎرێﮑﯽ ﻧەﺷﯿﺎو و ﻧەﮔﻮﻧﺠﺎوە ﮐە
ﻟە ﻣﺮۆﭬﯽ زاﻧﺎ و ﺧﻮدان ﺑەھﺮە ﻧﺎوەﺷێﺘەوە .
ﺟە ﮐﯚن دە وەﻧﺎو زاﻧﺎﯾﺎن و ﺑﻮزرﮔﺎن ﮐﻮردﺳﺘﺎن ) ﭘەﯾﭭﯽ ﺧﺎﻧﺎ ( وا ﺑﺎو ﺑﻮو ﮐە ﻟە ﻧﻮوﺳﯿﻨەوەی ﺑەرھەﻣﯽ ﮐﯚن ،
ڕووﻧﻮوﺳﮑەرەﮐە دەﻗەﮐەی ﺋەﭘﺎراﺳﺖ و ھەر ﺗێﺒﯿﻨﯽ و ﺳﺮﻧﺠێﮑﯽ ﺧﯚی ھەﺑﺎ دە ﭘەراوﯾﺰی ﮐﺎرەﮐەی دە ﺟێﮕەی
ﺋەﮐﺮدەوە و ﺑەﻣەﯾﭻ ﺑەرھەﻣەﮐە دەوﻟەﻣەﻧﺪ ﺗەرﺗەر ) دﯾﺴﺎن ﭘەﯾﭭﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﺎﻧﺎ ( ﺋەﺑﻮو  .ھﻮﻧەری
ﭘەراوێﺰ ﻧﻮوﺳﯿﻦ ﺑەﺷێﮏ ﺑﻮوﮔە ﺟە ﺋﺎﮐﺎری زاﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﯚﻧﻤﺎن  .ﮔەر ﺋەم ھﻮﻧەرش ﻧەﺑﺎ ﺋەوە ﺋﯿﺘﺮ ﺋﯿﺮۆ ﺋێﻤە
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ و ﮐﯚﻧﻤﺎن ﻧەدەﻣﺎ و ﺗێﮑڕاﯾﺎن دەﺑﻮوﻧە ﭼﺘێﮏ وەﮐﯽ ﻓەرھەﻧﮕەﮐەی ﮐەﻧﺪال ﻧەزان  ،ھەڵﮕﺮی
ﻧﺎوی ﮐﯚن و ﻧﻮێ و ﺑﯚش و ﺑەﺗﺎڵ ﻟە واﺗﺎ و ﻧﺎوەرۆﮐﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ .
ﻓەرھەﻧﮓ ﻧﻮوﺳﯿﻦ و ﭼێ ﮐﺮن  ،ﮐﺎر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐە ﮐەس ﻧﯿە  ،ﻧەﻣﺎزە ژ ﺳەردەﻣﯽ ﺋێﺴﺘﺎدا و ﮐﻮرد ﺋەﺷﯽ
ھﺎوﺗەرﯾﺐ وەﮔەرد ﮔﺸﺖ ﺧەڵﮏ وﻧەﺗەوەﯾەل ﺳەردەم  ،دەزﮔﺎ و داﻣەزراوەی ﺗﺎﯾﺒەت ﻟﯚ ﺋەو ﻣەﺑەﺳﺘە ﭘێﮑەوە
ﺑﻨێ  .ﺋەﺷﯽ ھەﻣﯿﺎن ﺋەو ڕاﺳﺘﯿە دەﺑەرﭼﺎوان ﺑﮕﺮن ﮐﻮ ﮐﻮرد ﭘﺎش ڕاﭘەڕﯾﻨە ﻣەزﻧەﮐەی ﺑﺎﺷﻮور ﭘێﯽ ﻧﯿﺎﮔەﺳە
ﻗﻮﻧﺎﺧﯽ ﺑەرەو ﺳەرﺑەﺧﯚ ﺑﻮون و ﭼﻮون و ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺑەوە ھەس ﮐە ﺗێﮑڕای ﮐﺎر وﺑﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ
و ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ﭼﺎﻧﺪی و زﻣﺎﻧەواﻧﯽ ﮔﯚر ﭘﯿﺪﭬﯽ ێﻦ ﺳەردەﻣەﮐە ڕێﮏ ﺑﺨﺎت  .ﻓەرھەﻧﮓ ﻧﻮوﺳﯿﻦ ژی ﮐە
ﭘێﺪاوﯾﺴﺘﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺳەردﻣﯿﺎﻧەی ﺋﯿڕۆژﯾﻤﺎﻧە  ،ﻟەم ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧە ﺑەدەر ﻧﯿە .
ﻟﯚ ڕاﺳﺖ ﮐﺮدﻧەوەی ﺋەوان ﺑێ ﺑەﺧﺘﯽ و ﭼەوﺗﯽ و ﭼەواﺷەﮐﺎری ﮐە ﺑە ﺳەر ﻓەرھەﻧﮕەﮐەی ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران
ﺑەدرﺧﺎن ھﺎﺗﻮوە  ،ڕێﮑﺎری ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و دادﭘەروەری ھەس ﮐە ﺑﮕﯿﺮێﺘە ﺑەر  .ﮐەس ﺋﺎﻧﮑﻮ دزﮔﺎی ﺧﺎوەن ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ
ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ و دادﭘەروەرﯾﯽ ﺋەﺷﯽ وەک ﺧﺎوەﻧﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ دۆزەﮐە ﺳﮑﺎ�ی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟە ﺳەر ﮐەﻧﺪاڵ ﻧەزان و

ﺋەﻧﯿﺴﺘﯿﺘﯚی ﮐﻮرد ﺗﯚﻣﺎر ﺑﮑەن و ﻣﺎﻓﯽ ڕەوای ﺧﺎوەﻧﺪارﯾەﺗﯽ ﺑەرھەﻣەﮐە ﺋەڕای ﺧﺎوەﻧە ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەﮐەی
ﺑﮕەڕێﻨﻨەوە و ﺑﻮار ﻧەدەن ﮐە ﺋەو ﻣﺎﻓە ﺑە ھﯿﭻ ﺷێﻮە و ﺷێﻮازێﮏ ﻟە ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن ﺑەری ﺑﮑﺮێﺘﻦ  .ﻟەل
ﺋەﻣە ژی دەﻗﯽ دەﺳﮑﺎری ﻧەﮐﺮاوی ﻓەرھەﻧﮕەﮐەی ﻣﯿﺮ ﮐﺎﻣەران وەک ﺧﯚی ﺑﭙﺎرێﺰرێ ﻟﯚ ﻧەوە و ﺟﯿﻠﯽ ﺋﺴﺘﺎ و
داھﺎﺗﻮوﻣﺎن  .ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿێﮑﯽ وەھﺎ ﮔﺎورە ﺑﻮو ﮐە ﻣﺴﺘەﻓﺎ ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻟە ھەڕەﺗﯽ دەﺳە�ﺗﯽ دا
ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻮو وەک ڕێﺰ ڵﯿﻨﺎن  ،ھەﮔﺒەی دەﺳﺘﯽ ﺑﯚ ھەڵﮕﺮێ  ،ﺋﯿﺪی ﺧﻮا ھەڵ ﻧﺎﮔﺮێ ﻧﺎو و دەﻧﮕﯽ ﺋەو ﻣﺮۆﭬە ﺑەرز
و ھەڵﮑەوﺗﻮوەی ﮐﻮرد ﺑە ھﺞ ﺷێﻮەﯾەک ﮐﻮێﺮ ﺑﮑﺮێﺘەوە  .ﺑەدرﺧﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧێﮑﯽ ﮔﺎورە و ﮔﺮان و دەوﻟەﻣەﻧﺪ و
ﺳﻨﮕﯿﻨﯿﺎن ﻟە وێﮋە و ﭘەﯾﭫ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردی ﺋەڕاﻣﺎن ﺟێ ھێﺸﺘﻨە ﮐە ﻣﺎﯾەی ﺷﺎھﻨﺎزی ﺗێﮑڕای ﻣەردم
ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە  .ﺋەرﮐﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﻣﺮۆﯾﯽ و ﻣێﮋووﯾﯽ ﺑێ ﺋەﻣﻼ و ﺋەوﻻی ﮔﺸﺖ ﻻﯾەﻧێﮑە ﺧڕ  ،ﺑە ﺗﺎک و ﮐﯚر و
ﮐﯚﻣەڵ و دەزﮔﺎ و ﺳﺎزی و رێﮑﺨﺮاوەی ھەﻣە ﺟﯚر و ﺑﺎﺑەت ﮐە ﺋەو ﺳﺎﻣﺎﻧە ﺑە ﻧﺮﺧە  ،ﮐﻮردەﮐەو ﻣﺎﭼﯚ  ،وەک
ﮔﻠێﻨەی ﭼﺎو ﺑﭙﺎرێﺰن .

ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن و ﻧﺎﺗﺎﻟﯿﺎی ﺧێﺰاﻧﯽ و ﺳﯿﻨەﻣﺨﺎﻧﯽ ﺑﺮازای و ﺑﺎرزاﻧﯽ ﻟە ﮐﯚﻧﮕﺮەی ۸ی ﭘﺎرﺗﯽ دێﻤﯚﮐﺮات

ﮐﺎردۆخ
ﮐﯚﻣەڵەی ﯾەﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن

۲۰۱۷/٥/۲۳

