
  کات  دهییۆخ ربه  سهی داواش نده تلهۆکـــــس

  یی رزنجه  بهۆ                                                           ھه

  نیرل  به٢٠.١.٢٠١٢                                                        

  

 یبوون ، پاش ھه نهۆر کۆت ز هو  دهی دروستبوونیژوو    م
سالم و یم و ئۆک ر  وهیتدار سه ت و دهرۆاتمین ئیند چه

 یژاواۆر ت له هو ن دهیند   چهیزراندن تا دامه...  و ھتدیعوسمان
 و ۆڤۆسۆوجا ک ا ئهینسپاینسا و ئ ره نگلستان و فهیک ئ وروپا وه ئه
ستان  وه له هی سهۆم پر ئه  سودانهی باشووریت هو ده ان کهینیترنو
  .  وتووه که نه

رخ    ھاوچهیت هو  دهیزراندن   دامهیمڕۆو ف اردهی دی ته وه       له
 و ڤر، ک داوه  ھهیر ژوودا سهم له دواوه م به هی١٨ ی ده سه له

و  وه ته نه. تچ ده ادبوون ھهیون و زچو و ھه ره ت به تا بی ژماره
 ی هییر روه وت و سه ستکه م ده  بهییر شاناز ک ھه ش نهیتان للهیم
م  ان بهیست  دهیتوند ر  بهۆکو ز ن، به که ده وه انهیۆخ

و  له.  وه ننهیب دا ده تیانیۆ خیبوون ، که گرتووه وه زراوه دامه
،  داوه  نهیکات رووچ  یژوودا ھم ستا لهتا ئ وه خته وه ساته
 یت هو  دهیردار ستبه  من ده و بن بگهیک را هی وه ته نه تاکه

.  وه تهست  بوهیۆ خیت هو  دهیزراندن  دامهیان  دژیبم  م دهۆخ
ھا  نهۆیمل به رن کهدۆو و م  پتهی ستگه ده ت بهتا ب وه وانه چهپ به

رباز  زار سه ان ھهد ت و سهکر رخان ده  تهۆ بی ھا بودجه اردهیو مل



 ییایژۆل کنه  تهیرن ئامیرختر ھاوچه  و بهیوان پاسه تهکر ده
  . تکر متر ده حکه مه

ک  ش وهیت فارس نانه ب و تورک و ته ره عه ر  گه
ا ینسا و روس ره ز و فهینگلین ئینیب ،وا ده وه نهیینبھ نموونه

وان  ه ئیوانی و پشتیھاوکار ان بهی دروست کردوون ۆ بیت وله ده
ک زس و ھ که ستا تاکه تا ئیچ که.  ان کردووهیدروست

راقم ان عیا یران،سورا،ئی تورکیت هو من ده گووتووهی نه مانه له
واره  م قه  ئهیسنوور  دژ بهێو رچاو ناکه ک بهزھ!. ێناو
و  گانهی بیستکرد  ده شدا، که وه  ئهڵ گه له انهییاسیس
  .وه تهست شن بوهیزمیالیمپریئ

 ین  خاوهۆک تت هو ر ده  ھهی دروستکردنۆب هییرج ن ھا مه روه   ھه
 و ۆسۆ و ریللیڤایک ک مه  وهیندان رمهیب ه  که ک بهسانسینر
ت ب  ھهییشنکارۆ ری سهۆر پر گه ارهید.( تیب  وه ھتده... وۆسکینتۆم

  ). دبار چاکتره وا سه

 ی ، ئه !ه؟ی وه پشته  لهیکسانسینا چ ریتانیرۆ مێر     ئه
ند   چهۆڤۆسۆان کی، !؟ دا بووهیت خزمه  لهیشنکارۆر گورجستان کامه

ا یاست تورکڕ به!.  کرد؟یوت سوکه سانس ھهین ریوز و ک گه به
  !.شل کرد؟ هی اردهیو د   ئهیارانیریب  کام لهۆ بێگو

 کورد دا ۆک بت هو  دهیزراندن م دامه رده به ت لهب  دهۆ بیدیئ
.  ئاراوه؟ تهنرر بھ ده توانا به  لهیانوو و داخوازیک ب هیزار  ھه

کان  به ناو کتی زهتۆپی و ھیوریو ت  قسهیرچ چما ھه



 یزراندن  دامهیر شان سه ھا به  گرانبهیرج مه تهکر ده هی ھه
  . ؟ وه  کوردهۆک ب هی واره قه

 ی و الوازیکشکاو تۆک ب هی ر ئاماژه گه مانه  من ئهیواب    به
 یک هیچ مانایت، وا ھب  نهی کوردی رادهی و ئیت هیسا که
  . خش نابه کهید

ک و وز ک بانگه زاد دا وه  مهیعریش  لهوش پهمان  وره  گهیریشاع
  :ێرمو فه و ده وه داته کدا ده هیموو ال  ھهیروو به مه ک ئه هیی گازنده

  ؟ ارهی کک

  ، هی م ھهیرچ ھه

  :م که ش دهۆنفر تایموو ھه

  ، ده شکه و ئاتهت  هسوا

  کانمان  شاھهیرا وانسهید

  ، وه ادهیو بن نهیبنچ       به

  گاریخش و ن نووس و نه رده به

  ... وه  مادهیخت و تاج ته     به

  ...زاد مه... زاد مه

  ...زاد  مهیموو ، ھه هی م ھهیچ ھه

  ،  سادهیۆڕ ک په هی پارچه به



   وه ته و بشنێبکر ھه که

  ! ئازادییو ک زهر بست سه له

  ....زاد مه... زاد مه

  !*زاد  مهیموو ھه....  هی م ھهیرچ ھه

               

ھان ی جی خشه  نهیاسی سیس هت ئه  لهخت دا وه نووکه ھه     له
ن و یزترھ ن و بهیوروپا باشتر  ئهیتک هی هی وانه ن ، لهیڕۆن ده
ھان ی جیت هو ندان ده وان چه نیتک هین  یرنتردۆم
 ی کهو ت وه ک بوونهیک نزو ل  ئهیربار سه. رچاومان به تهب

 ی بواردا و شارل گه  لهیاریک ب هیتا  وهۆھاتووچ  لهییئاسانکار
م  له.  شان کراوهیستن ده هییتک هیم   ئهیخت تهیک پا بروکسل وه

من  ب بووه دا نهی  پهس  کهۆمیتا ئ شدا ھه هیایر و جوگراف رووبه
 یواز ش بانگهیکت للهیچ میت ھناوم ۆ خیت هو ده
  .  کردووه  نهی هی واره م قه وه ئه شاندنه وه ھه

و  ره تر به وره  گهینگاو ھه هییتک هیم  ت ئهکو تا ب     به
دا  م ئان و ساته  ئا له ن، بهن ان دهیکان  ئامانجهیسپاندن چه
 یاتر الین زکا هیی وه ته ھا نه  بهیخ هی باییژوو میک هییک راست وه

 یڕ وپه ت و بهب نرختر ده  بهییوروپا  ئهیانییتھاوو
 ی بوونیی وه ته  نهیکان نده ھه ره چنگ به وه شهۆڕ په
  .گرن ده وه انهیۆخ



 ١٤.١.٢٠١٢ و ٧.١ یژۆ ر یمان  ئهیلتڤ ید ی ژنامهۆک ر   وه
 یرانیز ک وه ره ت و سه کدا حکوومهکات ، لهنووس دا ده

ن و یکو  شازادهینی زیادی  ۆان بیۆخ وره ه گیایتانیر به
 ی جام نگه  و ره٢٠١٢ یایمپۆلۆ ئیکان هییاری

 یکان دورگه  لهک هیدا  ساته م چرکه ن، ئا له که ده ئاماده وروپاش ئه
 ڵ سا٣٠٠ یا و دوایتانیر ر به سه ته خراوه هدان سا سه نهد نابه

 یۆ خییۆخ ربه سه وه هکمۆراند فهی ریر  لهێو هی ان دهیژ وه کهپ
  .تنست ب ده به

 ڵ پووچه موو  بانگاشانه و ھه ک ئه نه هوا م ھه    ئه
م  ت دروستکردن له هو  دهی باویدیچ ن، وه وه پشت ئه له که وه کاته ده
رچ  رپه ش به وه ئه که ، به ماوه زمدا نهیبالۆ گلی ژگارهۆر

ا و یژۆل کنه  و تهیتانوتن و شارست شکه پی لووتکه له که وه داته ده
ک   وهی هیوروپا و ئه شدا، لهیکان  سنوورهیبوون کهناو ت به
ر  شتا ھه، ھ تان ناسراوه للهیتان و م هو  دهینیم رزه  سهیشت ھه به
  . واجه ن ره رار و خاوه رقه ت به هو  دهیست و خواستیو

 یدوا  وه١٧٠٧ یسا  لهیی پادشایک هی ک دوورگه وه نده تلهۆ   سک
 یکگرتن هیزدا ینگلی ئڵ گه ر لهۆراوجۆ جی و کوشتارڕ ن شهیند چه
  .  وره سازداوه  گهیایتانیر  بهڵ گه ندا دا له رلهیک ئ ته له

 ی کهی نزی که ره و روبه هی  ھهیشتوانین دانۆی مل٥ اتر لهیستا زئ
ن  ز و خاوهھ  بهیساز شهی پیکتو.  هی کم دووجا٧٩
 و یسک ویرۆن جی باشترینمھ رھه اکووردا و به بیایر ده له وته نه
م   ئهیشتوانیوا دان که وه هی م روانگه ر له ھه.  هیی ماسیروبووم به



ن  ت و خاوهندرھ م ده رھه به مه ئیتو  لهیساز شهین پ ده تهو
. نڕ وه له  دهیر سه ن له نده له ش لهیکان بانک و بازرگانه

ت و بر ده مه ئیت ویسامان کهی دیک هیواتا به
 ۆ بی که  پارهیووتکراوڕ ئاوه به وه نه نده له له
  . وه تهڕ گه ده ره نبهید ئه

 یمان رله  پهین  خاوهێنو رله سه وه١٩٩٩ یسا  له تهم و    ئه
 یستینالۆی ناسیپارت وه٢٠٠٧ انن و لهیۆ خیردراوبژ ھه
 یاھ  رهی نهیرۆکان دا ز بژاردنه ھه  لهیند تلهۆسک
و  ناوهست ھ ده  بهندۆم کس سالهل ئه  یت هیرکردا سه به

  . وهڕ بات به ت ده ویکاروبار

 یتا ره سه  لهی وه  ئهیس، دوا. ن. ند پۆم  سالهی که  پارته
 یکان بژاردنه ھا ھه  رهی نهیرۆز م به  دووهی جارۆدا بمسا ئه
 یگار و لهم دا   ئهیخت روه سه  لهێو هی ده وه  بردهیمان رله په
)  نده تلهۆ سکیکت ئه(  ناسراو بهی هییسۆد وه کهمۆراند فهیر

 یانیشا.  ڕ گه تهو  بکهییۆخ ربه و سه ره  دا به٢٠١٤ یزییپا له
 یوز  سهیک پارت ته وروپا له  ئهیمان رله په س له.ن.پ دانهپ ئاماژه

 یستو دا ھه نووکه ھه  و لهنک دن پۆیک فراکس هیادا یمان ئه
 ی قوتارکردنیپالن ر به رانبه ن به نده  لهیۆتیڤ و یزپارۆخ
 یر سه  چارهیکردن  نهیشدار وروپاداو به  ئهیکان هییدارا شهک
 یسوود وروپا به  ئهیتک هی یندام ئه  یکان ته وی شهک

  . وه تهشک دا ده ره نبهید ئه



 یک هییت هیسا که  کهدواردد ئیڤر دایسدا  نده روبه م سه   ئا له
وروپا   ئهی دادگای جارانیر دادوه ته، ویناوبانگ  بهییاسای

کات و  ه دهی سهۆم پر  لهیکۆ داکیرم گه رگ بهۆمب لوکسه له بووه
 یریشاع. کات  کار دهییۆخ ربه  سهۆب وروپادا چاالکانه  ئهیئاست له
 یوانی پشتیرم گه  بهرگانۆن میڤد ئه یی وه ته ار و نهید

کرد  ده وه ابوونهی جۆ بیوام رده  بهی و بانگاشهکرد  س ده.ن.پ له
 یب دا ھاتووهی که تنامهس وه ک له وه که موو سامانه   ھهیش مردنپ
رات یک م  وهی زهۆریپ م ئامانجه  ئهۆب ند بووه ن پاوهۆیک مل هی
 یاریوت  کهر به ک کهزانخ وه کهی دیک هیال له.  شتووهھج
ند  ون پاوهیک مل هی هی و پاره له رچووه  دهۆان بی)بیانصی(ۆتۆل

 یترکردنڕرموگو  گهیناوپ  ناوبراو لهی پارتۆ بیارید کاته ده
  . ئامانج  شتن بهی  و گهییۆخ ربه  سهیمپ که

و  رکرده م سه  ئهیر ت لهتا ب وه ابوونهی جییۆخ ربه  سهیواز بانگه
زتر ھ هدا بیند تلهۆ سکیر ماوه و جهمان و ن رله و پهن له وه پارته

م  ش لهیخت تهیپا ره نبهید ئه.  وه تهب ک دهیع نزیواق ت و لهب ده
ن دا  نده  لهڵ گه ر لهۆ زی شهو ک رمه گیروو رووبه وه هیگار
:   دهنۆریکام دیڤد که هی وه هی م روانگه ر له ھه.  وه تهۆب

 ل وه.  وه ستمه وه کانم دژ ده کهۆنیان و چنگ و نیز و گموو ھ ھه به
م  ده به ست له ربه به ناتوانن ببنه تهو و  ئهیکان هییاسایما  بنه
 ی که هییت داخوازکر ستووردا و ده  و دهییاسای وا یکپرس
 یاریپرس.  وه تهب ک ساخ مۆراند فهیر به نده تلهۆسک
  .  کراوهیاریان نا دی   بهی ووشه ش به که بوونهۆخ ربه سه



 یت اسهی سی باری خته سه رجه لومه هم ھ ندا له تلهۆت سک به ھه
 ی و دژواریتاو نگه  تهی، تووشێڕ په دهدا تیوروپا پ  ئهییدارا
  ب ر نه ، ھه وه تهب وروپادا ده و ئهن  و لهۆ ناوخیر ئاست سه له

  .راندانی قه ان لهیۆخۆستادا بئ له تهو و  ئهیکان بانکه

و  شانهم ک  ئهیند هتلۆ سکیستیونالی ناسیند و پارتۆم ساله    
ن،  که دهرک پ دا ده هیڕ ره م سه ش له کهی دیندان چه

و  وه بوونه نهیق  راستهیترس  مهیر تووش کدا گهبار له هیۆب
دات،  نه وه سته ده  بهینجام ست ئهیوک پ وه که مهۆراند فهیر

 یتک هیکسان و  هی یند بهاڤ ھه  " ی داوا نگه  ره٢ یک پالن وه وا ئه
و  ک لهۆر ک سه ن وه نده  لهی ن و شازاده بکه" یت هی مهۆک
  .ن ند بکه سه  پهێدا جار ناغهۆق

بن   لهییۆخ ربه  سهۆب له م گه  ئهیستیو هیدا وه  باس لهیر وھه   جه
ا یک ی نزیک هی ندهیئا نن، وا لهش شکست ب م جاره ت و ئه هینا

  .ن ر بگه ت ھهب  دهانی که ئاواته و به وه چنه ده ھهر ت دووردا ھه

ش  کهی دیتت و و للهیان می و ده نده رلهیالن و باسک و ئ     کاته
 یشان و قوربانۆکر ت سه وامن له رده ھان  بهی جی خشه ر نه سه له

ن یتر وره  گه مه  ئهی ده. ییۆخ ربه  سهۆدان ب
 یۆم نهین دایندووترین و زیزترھ  بهیت هیوا ته نه که ه،ی گه به
م روودا و  سان ئهید.  هییت هیاڤۆ مری ده  سه٤٠٠ اتر لهی زیوژوم
 یکناخۆ قیم رھه  بهیت هیوا ته نه که وه، انهیلماند سه اردانهید
 یر به رله سه.  هییت ن بهی تایکنیچ ر به کراو و  سهیارید

:  له هییتی برز به مال نه جهستا ۆ مامی گووته ش به که له سه مه



 ی ناسه پێو هی ک ده هی وه ته ر نه ھه واته  که. هی  ناسنامهی شهک
  .تب  ھهیۆ خیۆخ ربه سه

  !!ت ؟؟؟و  دهیکات و چ  دهی کورد چیت هیرکردا  سهی ئه

   

  پیکخۆبارود  بهیب ره  عهیھانیدا که ج خته وه م ساته    ئا له
 یرناو ر سهژ ت و لهڕ په دهدا تی و دژواریانکارڕۆ گیوژم ته له
 یروو دا وا بهیۆ خیژووم له م جاره که هی ۆدا بیب ره ه عیھار به

م  رده به تهوتب که وازهو ش ران به و ئێڕ دا راپهی نده م و گه سته
ت و هی  دهیرچ ا گهیو تورک وروپاوه کا و ئهی ئامری جددی شه هڕ ھه
م بدات،  ه قه له که  ناوچهی ه ته وتوو گورنه رکه و سه براوه  بهیۆخ
 ی گرفتل و گه وه تهۆروو ب  رووبهی شانه هڕ ھه له هییر ن ده بهسان ید

  .ترس  دهیۆخ ک له له و گه وه تهب ده وره گه

 ینیڕ  و راپهۆ ناوخیرا  ھهیدا گرفتاریۆ خیژووم ا لهیسوور
و  ت بووه هو ده ش نهیراقع.  وه تهۆب  نهی که که خه
  .   ت  هو ده تهب ده نه

م   ئهیت دروستکردن ال هو  دهیاری بی  کهب  دهیدی     ئ
 یت هو  دهی ساته و چرکه  ئهب ده. تک بیدا له هییت هیرکردا سه

 یناو خویبات  خهی ساین سایکنجام رئه ک به  وهیکورد
و ) ؟؟!!ن که مان دروست دهۆب( تب مان دروست ده که وه ته نه

 یت هو  دهیخودان تهب و ده وه تانه هو  دهیزیر تهچ ش دهیکورد
ن ۆن و چ  دهمان پی کورد چیران دا، سه ساته و چرکه ئا له. یۆخ



ک ان چ پاساویکان شکاوه که هڕ ستگا خه نن؟ و دهنو ست دهو ھه
ھا و   بهیرخستن سندان و ده په ونه که  دهینۆناوچۆ؟ و چ وه ننهد

  . ت؟ هو  دهیگرنگ

 یر خواست به  لهی کوردیبزی حیران ستا سهتا ئ کدا ھهکات   له
وا  نن کهژیق ک قاز ده ن و وه که ما ده ل سه چوارپه به ! ێو و ئه رهئ

ران، کورد ی شاعیون  خهی کوردیت هو ، دهێ ناویت هو کورد ده
... راق وع له کهش ، کوردستان بهیراقدا بژ عڵ گه له  داوهیاریب

 ی کهی دیکان شه  به  کورد لهیاسی سیران ت گوزه به ھه.  ھتد
 یرانر ئ سه  لهیکشب کورد پیران و سه زمه مان به ش ھهیتو

 کورد و تورک یت هی و برای سووری  ناسنامهینانستھ ده بوون و به
  .ن که ده

دا،  هییژووم له م ھه باشووردا له ت له بهیتا  کورد بهیران سه
ن ۆج ییکایمر  ئهیرۆناتیک س ش وهیکان هییھانیج نده وهن که
خت   جهیھانی جیرپرس زا و به  و شارهڕۆندان پسپ  و چهکنیما
م  مان کات ئه ھه.  وه نه که ک ده هۆ زیراق عیبوون پارچه پارچه له

ب و  ره  عهیاری دیت هیسا  و کهیاسی سین هیک ال له  گهیال باسه
ان ی ربهۆو ز هیدایۆ خیۆفاکت دیناغۆق له که  ناوچهی تریکان زهھ

 یدی  چس ناتوان ن و که که  دهی باسیراشکاو کان بهایدیم له
ـ یکان هیی نهیبنچ شهک بکات، چونکه هقوش شه ته هو و ده  لهیکۆداک
 ی هزاران سا  ھهیناو خوی کورد، ملمالنیی وه ته  نهیپرس

  . تچ  ترسناک دهی وه نهیق و ته ره اتر بهیژ زۆر ژ بهۆر و سوننه عهیش



و   ئهیڕ ا چاوهین ته یشیکان ست و دوژمنهۆو د کورد ی وه ته    نه
ت و نب هی له سه م مه مان بهی ئیۆ کورد خ ن، که ده خته وه ساته

 ۆب.  ربدات  بهیب ره  عهیراق عیکۆر به  لهیۆ خیست ده
 ی ناسراویت هیسا ار و کهیری ب یو له ن عه سه حهک  وه ر ھه نموونه

دا  هییم دوا دا لهیکان رهۆ و کوتن کهدوا چاوپ  لهییراق عیب ره عه
ر  ھه هی مه ئه ر به  له . اندی  راگهیما شت کوردستان ھه له
ئاست  ک له هی وه نهی دزۆ و خی و الموباالتیم رخه مته که
 ی تاوانی  خانه تهچ ده زهۆریگرنگ و پ ره ھه رکه ئه
     .تان نابووری  لی که ژووهم کورد و نه نه وه هیی وه ته نه

 کورد دا یران م سه رده به ک له هیانوویچ بی ھیدیچ واته  که
 یر به و گرتنه وه ته  نهیکان خواسته ئاست ملدان له له جگه ماوه، نه

 ۆک بت هو  دهیزراندن دامه  بهیی شهیم  و ھهییکجار هی یر سه چاره
ش  مه ئه. دانیبات و قوربان  خهیزاران سا ن ھه  خاوهیک هی وه ته نه
. که  ناوچهیکان وه ته نه مه ل و که کورد و گه ته به ن خزمهیتر وره گه
 و یمۆنۆتۆ و ئیترچ رکهیداگ" له انهیستا کردوو تا ئیرچ نا ھه ده
" یتراقچع" شنه و چه و دواش له مه خواستن و له" یاڕدیف

  . وه دانهزب داته  دهیڕژوو توو الورگ و میسپ تهب ن ده کهی ده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


