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  !؟   کودایه  ئیرادمان له؟وتووین رکه  باکوری وت سه  له ایهئ
  

de.rahmayub@yahoo   
   

مانی  پاڕلهبژاردنی   ھه باکوری کوردستان لهردان  ی جۆزه22ی ڕابردوو  ممه کشه زانین یه ک ده وه
  وه  کوردانه شک له ن به  الیه  له وره کی گه رایه  ھات و ھه بژاردنه م ھه  چوو و پاش ئه ڕوه  به تورکیه

. م دا  قه بۆ کورد له  وره وتنکی گه رکه  سه کانیان بۆ کوردان به بژاردنه دا و ئاکامی ھه ری ھه سه
  یه مه  ئه خۆمانی بپرسین بت له ئه و  وه ناب خۆمانی ل بشارینه و مانان   ئمه پرسیارک کهم  به
  ست ھنا؟   ده وتنی به رکه سه باکوور  له ڕاستی کورد   بهئایا  ،که
  
 د تورک و حمه ان ئهڕز بهک  ک زیندانی سیاسی کورد وه ر بوونی کۆمه نیا به  ته ژمار نه  ئه وتن دته رکه ک سه  وه  که و خانه کک له یه
م  زۆر دخۆش و شادمانم بهی خۆم   نۆبه به منیش . مانه یان بۆ پاڕله وه ڕانه کی کورد و گه ری خه  نونه کوو بوونیان به به... یال زانا و له
 تاوانی کوردی  نیا به تهمان بوون و  ری پاڕله ر نونه  پش ئستاش ھه بیست ساڵ ڕزانه و به ئه   که وتنکه رکه  چ سه مه م ئه ، به واه ھه

  ه ب وه  و کردوویاننه وه ته ریان داونه  به  زیندان و ئیستا دووباره  ته جار خراونهند  چهیان  که وه ته مان و باسی مافی نه  پاڕله  کردن له قسه
ر   سه وه ته ر بوون و خروانه ئستاش به  ب تاوان گیرابوون و  به ڕزانه و به ، چون ئه گۆڕاوه  نه که  زۆر شته  واته؟مان ری پاڕله نونه
 ئیتر باسی داگیرکرانی  لره( !  فیۆ چووه  بهنمان مه  ته بیست ساڵ ین کهی کورد  ئمه وه دا ئه ینه م به ، لهو کاتی خۆیان کانی ئه پۆسته

  !) بمنت بۆ کات و شونی خۆی مه ئهبا ین جارێ،   ناکه  گیانی و مادییه ره ره موو زیان و زه و ھه کوردستان و ئه
  

 دوو قاتی  تهکا  ده بت، که ماندا ده  پاڕله لهری   نونه36  مجاره  کورد ئه  که یه مه ئهنرت،  وتن داده رکه ک سه  وه  که دیکهخاکی 
  واته ،ت شیمه ی حه ڕژه پی  بوو به  ڕاستیدا کورد ده م له به.  باشترهمتر پ   که  ھیچ یا له لهم پ  مه  منیش ئه کانی پشوو و جاره

 36نیا  ک ته مان و نه  کورسیی پاڕله150 ری ور و به دهنی  خاوه   به ببویایهدا  بژاردنه م ھه ، له کوردن کی تورکییه ی خه%40یزیک ن
 و ئوروپا دری  و چاوه بووه نگدانی ھه ده  میلیۆنی مافی  پانزده  زیاتر له که کوردستانباکوری تی  شیمه بیست میلیون حه  زیاتر له  له.  دانه

نگیان   میلیۆن کورد دهد شتسه نیا دوو و نیو تا دوو و ھه تهم  ، بهم بوو رانی که  و جگای ترس و نیگهبوون  ھه وه کانه نگه ر ده  سه  بهڕۆژئاوا
ی تدار سه ، حیزبی دهپ  ئاکه نگیان به ده و یا  داوه نگیان نه  میلیۆنن یا ده  دوازده  زیاتر له نگ که ن ده کانی خاوه ، باقی کورده کورد داوه به

          بۆ کورد؟ وتنه رکه  سه مه ئهئایا ! داوهڕاسیست  یج ھ پ  ک واته پاڕتی کۆماری خهو ئیسالمی 
  
  تدار به سه  حیزبی ئیسالمی ده نگییان به  کورد دهی باکوری کوردستان زۆرینهکانی   کوردییه شاره  لهکان  سمییه  ڕه  پی ئاماره به
  به% 56  تییه  کردوویه کهنگ  زۆرترین ده   شارکی کوردانه کهلی   شاری تونجه ت له نانه ته.  ن داوهردۆغا یب ئه ب ته جه تی ڕه رۆکایه سه

پ ھ کی دیکه شار له!   دراوه کورد ی دژهج لهپ،   ئاکه به% 40 وان   له پ دراوه  ئاکه  کوردان به نگی ی ده%67 ول بینگ  کوردان لهی  
     !!... و پ دراون  ئاکه کان به نگه ی ده%32تی  ی کوردایه کر قه  دیاربه له. ھا روه سیت و ماردینیش ھه

  
م  ، به یدۆڕاندووه ر چی نه گه ، کورد ئهین نجام بگه  ئه بهتیدا   گشتییه و له کان ی شارهبژاردن  ڕووی ئاکامی ھه ر له گه  ئه واته که
 و ناکرێ ناوی   ھیچ باشتره  له مه  ئه ین که توانین به نیا ده ، ته  دووره وتن زۆر به رکه  سه  و ھشتا له ھناوه ست نه  ده وتنیشی به رکه سه
وون زم  ئهکانی کوردستان سته  بنده موو پارچه  ھه  له  که یه مه موو گرنگتر ئه  ھه رت و له کاری زۆری بۆ بک  و پویستهوتنی ل بنرت رکه سه
   کهلمنن سه  ده وه کان ئه و نیشانهمو  بوای من ھه به.   کودایه م و کووڕی کوردان له ین بزانین که ربگرین و چاو لبکه  وه بژاردنه م ھه له

وردان  ک بوویایه ر وا نه گه  بکرت، ئه مه ر ئه سه بت کار له  و ئه ریمان زۆر الوازه روه ن پهتی و نیشتیما وایه ته ستیی نه  گشتی ھه کورد به
خۆیان ن و  که  ده یلهی کوردان خۆیان خۆیان ئاسیم زۆرینهکاتک . دا ده کانیان تینوون نه  خونی ڕۆه  به که خۆیان یارانی  نه نگیان به ده

   که  وایه وه ئهکو  وهئستا .  باشتر نابت مه ی له که ، ئیتر ئاکامه وه توننه ردا خۆیان ده ی داگیرکه وه ته  نو نه ن و له که ئیدغام دهخۆیان 
   که  نییه نیشتمانیی و دسۆزی تیا ستی  ھه نده وه  باکور ئه کورد له میلیۆن  نزده پا یا س تا پنج میلیۆن بت، چوونکهن  ته باکور کورد له

  .ۆ بکرتلزۆری بت کاری   و ئه یه وره کی گه ترسییه گرت و مه  ده رچاوه  سه وه  الوازی کورد بوونه ش له مه ی خۆی بدات و ئه وه ته  نه نگ به ده
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نگ،  رچاوته  ناسیۆنالیستی به س نابته ی خۆی، ھیچکه که وه ته  نه نگدان به  ده م به ، به ر چووه سه و به ی ناسیۆنالیزمی کور و توندڕه وره ده
نگی  ده. واکانی خۆی  ئینسانی و ڕه  مافه یشتن به  و گهی خۆی وه کرانه  نه  کۆیله  به  دووباره رگری کردن له  ھز بۆ به بته نیا ئه کو ته به
. ین  کاری بۆ بکه وه پ و ڕاسته  چه  و بهموو بیزانین  ھه مه  ئه  و پویسته مانه وه کرانه  نه  کۆیله  به ری زامنی جارکی دیکه ماوه ھز و جه به
م  واری و که خونده  مانای نه ش به مانه  و ئهحای بوونه دمۆکاسی  و خراپ لهت   سیاسه  مانای خراپ له  خۆمان به دان به نگ نه ده

ندی گشتی  وه رژه ی به وه خوندنه  پالن داڕشتن بۆ داھاتوومان و نه  له یشتنه گه تنه. ر داھاتووی خۆمان  سه  به واریی و نائاگاییه خونده
ھشتا خونی   دات که نیشانیده و  تیمانه  قۆناخی کۆیالیه ڕان له په ری تنه لمنه ، سه وه ته ک نه  خۆمان وه دان به خ نه بایه.  ییمانه وه ته نه

 بوون نده  گهتی،  چییه ماه  و بنهیی شیره  عه بوون،  کۆیله ، له وه  پاک بکرته  پویسته م خونه  ئه!ڕێ گه کانماندا ده گه  ڕه تی له کۆیالیه
   و ھشتا له ، کارمان زۆرهداکانمان گه  ڕه خونکی نیشتیمانی و ئینسانی و ئاشتیخواز لهتک و  قییه ئهنی   خاوه ببینهتا . ...و

 ئستا  ئمه!  قاو بدرن یان ل بگیردرت و له خنه  تووندی ڕه وتن، به ر چاو که  به م دیاردانه ر کوێ ئه  ھه  له  پویسته بۆیه. تایداین ره سه
  خنه ڕه. ن بووی بکه ن و قه ڕی پ بکه او بینی خرا باوه چ رچییان به  ھه سانک که  که به تا  گره خنه  ڕه زیاتر پویستمان به  میشه  ھه له

نگی و پژ و   الوازی و بده ک له  و نه کانماندایه نگه ھز بوونی ده  به ش و ئازادیش له  و داھاتوی گه  داھاتوومانهی وه ره هچرای ڕووناکک
  !ین بۆ داھاتوو کخه کانمان یه نگه وین و ده خۆ که بت وه ئه. بویماندا

  
  

 2711ردانی  ی جۆزه24
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