
  نی دەبت ئمریکا ئوە بزانت موراد قرەیالن بن الدن
  

  :دیاری محمد
بوکردەوە، کن لخون و،  دون میدیاکانی تورکیا ،ھواکی سیروسمرەیان

بازاڕیی ،ئم ھوا لدوانی باوزی  یانی زیاتر قسیکی گاتجاڕی و! نلخیاڵ دەچت
خۆی بلدوانی دژ بکورد دەرکوت سر  ئمریکا لتورکیابوو، کوەک پشی ھمیشیی

 ی.شاشوھ کرچی دەمگز، ئوی باکرپرسانی  قسی بیاوە خت، ئبۆ دەدر
کلناویاندا .بکرت برپرسی پکک ڕادەست )٢٤٨( تورکیای، کپشتر داوای ئوەیان دەکرد

قرەیالن (ھبن ئم جاری یکم نی تورکیا ) دوران کالکان موراد قرەیالن و جمیل بایک و(
برینداربوون یان کوژراون "،ھر جارەی بشوەیک، جارک دەت  بئامانج دەگرت)و بایک 

کک ھدەوەشت ناکۆکی ھی لنوانیان خریک یکتری دەکوژن و پ یان ھتوون یان
وای، کسی فقیر لگرمی خودا خۆشترین خواردن دەخوات و، سبی  بم وەکو ئوە"

چندین ) قرەیالن و بایک و دکتۆر باھۆز( تورکیا بۆ تسفی کردنی. برسی کھدەستت ھر
وی ناوە ،بم نک ھر سرکتوو نبووە، بکو شکستکی زۆر گورە ڕووبڕو ھنگاوی

کئوکات فرماندەی ) دکتۆر باھۆز ئرداڵ(ناردنی دوو کس بۆ تیرۆرکردنی  .بۆتوە
قرەیالن و ( پکک بوو، ھروەھا ناردنی چند کسکی تر بۆ ژەھراوی کردنی گریالکانی

 بم ئم ھنگاوان نک ھر سرکوتنیان بدەست نھنا، بکو ئوانی ڕەوان’) بایک
 م کاران دەبوون بگریال لڕیزەکانی پکک و دەستیان دەدای چک ودەکران بۆ ئ

 قرەیالن و بایک(لوەش سیرتر زۆرجار داوا دەکات ک! ڕووبڕووی تورکیا دەبونوە
 ھاوڕکی تریان، بۆ)٢٤٦(ڕادەستی تورکیا بکرنوە وەکو ئوەی کئم دوو بڕزە و )

 ستان کردبت و، لھوتل ڕاقیکانی ھولر یانگشت و گوزار ڕوویان لھرمی کورد
وەکو  سلیمانی یان بغداد خریکی کیف و خۆشی بن ،بم تورکیا لوە بئاگای کقندیل ،

 باوەشی دایک ئم برپرسانی گرتۆت خۆ و ،ھرکاتک دایک کۆرپکی خۆی فدا و
 یلیش ئم برپرسان دەردەکات ولباوەشی نکرد بائوکات تورکیا چاوەڕێ بکات، کقند



قرەیالن و  بم ئستا بباوەڕەوە دەم کوشتنی! ئوکات گرتنیان زۆر سادە و ئاسان دەبت
 تکانیان زەحمردۆگان و گوڵ و ھاوڕدەر کوشتنی ئقکانی، بھاوڕ!مریکا  بۆیئ ویستپ

ڕاپچی زیندان بکات و  کوردو تورکیا ،لجیاتی ئوەی زیاتر بیر لوە بکاتوە سرانی 
. لچارەسری کشی کورد بکاتوە بسدان ساڵ سزای زیندانیان بۆ ببتوە ،پویست بیر

مدەخ ستبم مۆژەی خۆم بۆ ئک پئازادکردنی : ڕوو منیش وەکو کوردم بکویش یئ
و ) ئۆجالن( ورلوتکی دەستی باکو ئۆجالن دەست پبکات و، چونک تاھنوک برزترین

دواتریش گۆڕینی دەستوری بنڕەتی . کوردستان ئیرادەی سدان ھزار کوردی ئو پارچیی
پم . نھشتنی جیاوازی نتوەیی’ نتوەکان بگورەی برژەوەندی ھاوبشی سرجم

نک کوشتنی قرەیالن و . کۆتایی بخون ڕشتن دت وابت کشی کورد چارەسر دەبت و
چارەسر ناکات، بکو تورکیا دەکات گۆمی خون و، شڕی  پرسانی تر، کشک نک ھربر

تورکیا ھرگیز ناگات . ھدەگیرست و ئگرچی ئم قت ڕوو نادات نوان کورد و تورک
و ئامانجت، یان دەستگیریان بکات ئبکوژ ککرپرسانی پت ببتوانمریکا ! کر ئگئ
ن بسالمتی دەربازی بوو، ھیچ کاردانوەیک نیشان ندرا لبرامبری الد لکشی بن

 نزیکی ساک تدەپڕت بسر کوشتنیدا ،بم گلی کورد نک بگات ئو ئاست، کئستا
دەبت  بکو ئگر باوزی ئمریکا داوای لبوردن نکات، ئوا گلی کورد کاردانوەی توندی

کتائستا ئمریکا  دوان خۆش نابت ،چونک ئوە ئو ڕاستی دەردەخات،ھروا ئاسان لم ل.
  .سرکردەکانیدا دەبینت  بھزکردنی پگی خۆی، لتسفیکردنی گلی کورد و لناوبردنی

 ویستم، پکۆتاییدا دەمریکا و تورکیا(لم جۆرە کارە  باش بزانن) ئوە لبیرکردنک
ب وە وایوەک ئ،نیتھئاگردا بکر. نزین بگئ  م واین زۆر قورس داڕساویت پن

ھرچندە ئوە ئستم سرکردەی  .جنگک دەست پدەکات، ککۆتاییکی دیارنابت
ت یان’ شۆڕشگئاسانی دەستگیربکرت ببکوژر!!  
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