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 به ناوی آی آۆن یه آك له بوآراوه رگی یه ر به سه لهشتاآان  تای هه ره له سه
 :نوسرابووی بنوسرێ  آه ره ی ناوی نوسه وه ب ئهره  نۆبه
 ر آاروان هه
  خۆر بوانو تیشكی ره به
 م بن یا زۆر  آه
 نه خۆر گه ده
و  آی آرچوآاڵ یه یی آورد پكھاته وه ته ی نه ش پكھاته نوآه هر چی تا ه گه ئه

آبوون ب،  ی یه وه شبوونه له یه زیاتر دابه وه ته و نه آانی ئه هزه ما به بنه. نادروسته
م  تا ئه. رییه گه شائیری، ناوچه آی عائیلی، عه یه ی آورد پكھاته ی پكھاته ایهو مان به

. ر آورد زۆره سه ترسی له گای آوردستانی ب مه می آۆمه آه ی یه یه شوه پكھاته
تا . دا بگرێ گایه و آۆمه  ئهر سه بهر  سه ست به دهتوان  تا واب دوژمن به ئاسانی ده

اآرێ قسه له داهاتوكی ڕۆشن نآات  داگیرنهم  آه  یهپانتایی بوون وه ته هزری نه
 ناآرێ قسه له ب  بۆ دروست نهیی وه ته گای آوردی هوشیاری نه  تا آۆمه.بكرێ
ڕانه  ی گه وه وڕه م ڕه  به. آان بكرێ و آۆششه وڵ یشتنی هه و به ئاآام گه وتن رآه سه

ڕ  ی آه جیھان پیدا تپه تیانه وه ودهن رجه ومه و هه موو ئه دواوه له ژر ئاسمانی هه
و هزه  ی دونیا وه ر ئه به ك له ش نه و توانینه ئه. حاڵ ببینین ب به مه ب ده ده
ی گۆڕان له ناخی مرۆڤی  ئیادهی  وه ر ئه به كو له ن به آان دۆستی ئمه لالحه به زه

ری  ك فاآته  آۆمهسته به یوه ش په م گۆڕانه ستنی ئهی آردووه، پشخ ره آه آورد چه
ی  وه آگرتنه و یه یی وه ته هتی ن وه ون بینین به ده ر له خه له، به په یی به نوآه هه

ی آه  و بارودۆخه دژوارانه ی ئه تیش له ژر سایه تایبه آانی آوردستان به هپارچ
ر به  سه آگرتنیان له هزی دوژمنانی آوردو یه ب له به ڕ ده مان پیدا تپه آه ناوچه
وشی دیموآراسیه له  ش چاآردنی ڕه النه ره به په و فاآته  له.یشتنی آورد گه هیچ نه

 له ڕووی هك خهی  ڕۆژانهو پشخستنی بارودۆخی  آانی آوردستان ار پارچه ور چ هه
ی  و گیروگرفتانه تك ئه آه میلله. و ڕۆشنبیری و ئابووری ندروستی و ته واری خونده
ئاخر . یی بكرێ وه ته و هوشیاری نه بوون وه ته ر نه سه بتوانین قسه لهمه  سته بوون ئه



وارمان  ند ملیۆن خونده چه: و بپرسین ین به نمونه ر آوردستانی باآوور بكه گه ئه
تی  موومان نازانین سیاسه ر هه گه ی آوردستان؟ مه تیه هامه شه پ له نه و به یه له هه

و تورآی بووه به زمانی  خشی خۆی داڕشتووه ر ئسقان نه به تورك آردن تا سه
دا  شه و به و نائارامی له وشی ئابووری ڕه. دا شه و به ها مرۆڤی آورد له می ملیۆنه آه یه

ڕووی  وش ڕووبه و له آان  بۆ شاره تورآیه ن س آۆچ بكه ها آه وای آردووه ملیۆنه
مترین  بوونی آه و دابین نه وشه ئابووریه خراپه و ڕه ی ئه وه، له سایه وه ببنه تاوانه
ی ئینسانی  كو پكھاته ی آوردبوونیان به ر پكھاته ك هه آانی ژیان نه هۆیه

وه،  ته ر زدی خۆیان ماونه سه ش آه له وانه ئه. ترسی وته ژر مه بوونیشیان بكه
ئاخر . وه بنه و نائارامی ده و ڕۆشنبیری وشی ئابووری ڕووی دژوارترین ڕه ڕووبه

ام بوون له دن یه بۆ به ئه ر ڕژمی تورآیا هه سه ی له ستۆیه په پاهموو  و هه ڵ ئه گه له
و  یی بوونی آورددا بنت، ئه وه ته  نهش ئاماده نیه دان به نوآه ههوڕوپا تا  آتی ئه یه

ك به ناوی  یاندن، نه آانی ڕاگه ی زمانی آوردی داوه له هۆیه ی آه ماوه عاته نیو سه
ی آه زمانی  وه به مانای ئه. آان  شی زاراوه كو له ژر تیتی به زمانی آوردی به
زراندنی  یادی دامهتا له  وه ، ئهآه له زمانی دایك آه زمانی تورآیه آوردی زاراڤایه
ی  آه له وتارهك آۆمار  ره ت سیزاری سه جده ر نه  ی ئوآتۆبه28آۆماردا ڕۆژی 

موو  له ترآیادا هه( :یالزانا گوتی  بۆ لهداوخۆی آی ناڕاسته یه وه مدانه له وهخۆیداو 
وه  ن تورآانه نھا له الیه ها گوتی آۆماری تورآیا ته روه هه. س تورآن آه
رآانی ئۆردی تورآیاش حلمی  رۆك ئه سهها  روه هه ).وه ته دان آراوه ئاوه

مینه  آو آه ت یان وه آو میلله و تورآیا آوردان وه  تورك:ئۆزآۆآی گووتی
وێ بچته ڕزی  یه ی آه ده قله و عه و ئه مالیزم قلی آه یه عه مه ئه .*ن قبوڵ ناآه

آی هوشیاری  قه پشودرژیه و عه ڵ ئه گه فتار آردن له ڕهآان،  ته ئازاده وه ده
نی له خۆبووردووی  ده بزاڤكی مه. آه ره ی گه وره آی گه و ڕۆشنبیریه یی وه ته نه

و  آانی آردب ترسیه موو مه رآی هه ب ده دهو بزاڤه  تی ئه رایه ڕابه. پویسته
مۆو له  ی ئه رانه گه و ته و آۆسپ موو ئه تك داڕژێ بۆ تكشكاندنی هه ستراتیژیه

 . وه نهب میاندا قیت ده رده به اتووش لهداه
و  ست پكردنی ئه دهتایكی باشه بۆ  ره ڤانی سه یال زاناو هه پم وایه ئازادبوونی له

 . وڕوپاوه بوو ی ئه روازه  ده نگاوكیش آه هاوشتی له م هه آه و یه نیه ده بزاڤه مه
و  وڵ و هه ئه. ڕوپا آتی ئه ونه ناو یه ن بكه وه هایه مردووی ئه آان ساه تورآه

ماشای  ی ته وه  ئهربگرین ب وه) مجرد(بستراآت  ی ئهآ یه ر به شوه گه یان ئه آۆششه



. و ناتوان لی ڕزگار ب آه له ناخی ئینسانی تورك یهین، پم وایه گر وڕوپا بكه ئه
یه  وانه ندازیاری ڕابردوو ئستاو له و ئه ئه. تاتۆرك دروستی آردووه ش ئه و گریه ئه

و پیاوه  ش ئه و ساته ئاخر تا ئه. ندازیاری داهاتووشیان ب آی درژیش ئه یه تا ماوه
 له  ك زمان و یه  وه ته ك نه نھا یه ته. آات ك ده یه وه ته تی نه وایه یدا پشه آه له ناو گۆڕه
، به و وته النی تری ئه ند بۆ گه ی آه تاتۆرك هه و گۆڕه بوو آه ئه تورآیا ئه

ریان  ی دوای ڕزگاربوونی تورآیا سه ڕینانه و زنجیره ڕاپه تیش دوا به دوای ئه تایبه
ش له  نوآه تا هه.  وه زبوویه پاشگهآانی  نه و به تاتۆرك له گفت ی ئه وه دا، دوای ئه هه

و نكوی  آه تی ڕاستیه تاتۆرك گوتوویه ی ئه وه ر پیان وایه ئه  دا تورك هه2004
 . و پیاوه بن آانی ئه آك له ڕنونیه نھا یه رداری ته سبه لناآرێ، ناتوانن ده

م له نوان  ی آهراوردك به. ك نزیكدا بوون یه نكی له مه وو هاتنی لینین له زه هاتنی ئه
ی به  تاتورك عوقده آات آه ئه واوی ئاشكرا ده آان زۆر به ته و دوو پیاوه ڕاستیه ئه

ك له ڕووی  ش نه یه و عوقده ئه. ر ئسقان تیادا زیندوو بووه تا سه ڕۆژئاوابوونی
 . وه ئاماده بووه ته نھا له ڕووی ڕواه كو ته بهوه  ره وهه گه

و  و گۆڤار ر چی آتب رگانی هه آات بۆ وه ت دهك دروس یه لینین دێ لیژنه
بت به  و بۆخۆشی ده یه آان هه وتووه پشكهو  آنۆلۆژی تهی زانسته  وه لكۆینه

نكی  مه و تا زه نه ئاسمان گه  دهبن م وت ده آه تا له ئاآامدا یهیه،  و لیژنه رۆآی ئه سه
رایی  گهتی چین تی دیكتاتۆریه قلیه ر عه گه ، مهبن له دونیا ر ده رپاوه تی سوپه وه زۆر ده

م له  به. وی بوان ر زه م هزی سه آه ری یه مسه مۆش جه وانه بوو تا ئه بوایه له نه
ر  سه ی ڕۆژئاواییه به بقه پاندنی شه م آاری سه آه  دت یهتاتۆرك ندا ئه مه مان زه هه

آات،  آی ناسروشتی ده یه وه هشاندن وه و مرۆڤی تورك دووچاری هه امرۆڤی تورآی
مباركی  بته ئه تا له ئاآامدا تورآیا ده. آات آی نامۆی ل دروست ده یه پكھاته

ند  وته نوان چه آه لی ڕوژئاواو مرۆڤی تورآیش ده لوپه الحی آه به و زه وره گه
و له ڕووی  رك موسومانه سه و مرۆڤه له ئه. یی زه رداشكی ب سۆزو به به

ركیش  سه له. ر ئسقان جیاوازه له مرۆڤی ڕۆژئاوا وه تا سه فتاره و ڕه ریآولتو
رستی  په قكی آۆنه به عهم  بهوڕوپا،   ئه آریستیانیی ندام له یانه وێ ببته ئه یه ده

و  و تورك بوون ی خۆ به زۆر زانین رك عوقده سه له. وتووی شۆفنیستانه دواآه
یشتن  ر دته پش چاو بۆ گه و سواكه لیل نده زه وه  ئهركیش سه ربوون، له وه خته به

ندامبوونیان بۆ  ی دژ به ئه ره یاندنكی به و ڕاگه ڕوپا به هیچ قسه شتی ئه هه به به
یكا دژ به  و ده ی ئه وه زان ئه ئۆردۆغانی ئیسالمی باش ده. وه ریق نابنه روڕوپا ته ئه



له یاساو و الدانی  ناسینی زینا له تورآیا تاوان نهگینا به  ئه. تی یه آه و آولتوره  قیده عه
و  ندی وه رژه م به به. آانیانه قه پیرۆزه ی ئاشكرای ده وانه و وته پچه انی ئهڕساآ

و  زێ  دابه آانی آولتوری ریه روه موو سه آات له هه شته پویست ده هه و به یشتن به گه
دا له واو جیاواز له ناخی مرۆڤی تورآ ته ی دوو ئیاده. وه ر ئسقان آاڵ بته تا سه

آو  ر له جیاتی جونی ئاسایی به تورآك بی آریستیان وه گه ئه. جمووجۆڵ دایه
ندام  یانه بۆ بوون به ئه په وه هه مان آاتیش ئه م له هه آت لداب وایه، به یه گولله
 .دا ه آریستیانی و یانه له

ن آه له نوان  آه دا ده قه دژواره و عه ڵ ئه گه فتار له دارانی آورد ڕه تمه دا سیاسه لره
ره الوازانه بكرێ  و فاآته موو ئه ر هه سه ب آار له ده. دووه دا گیری خۆار دوو ئیاده

رانی  آانی سه نه و به موو گفت ب وشیارانه هه ده. وتوون رانی تورك تی آه آه سه
و به  وآردن ش به پته وه ئه. وه اقی بكرنهو ت آی ڕاستگۆیی حه ر مه تورك بخرته سه

ی  وه ر گاندنه سه و آارآردنه له نی ده وه بردنی بزاڤی مه وپشه ره بهو  گووڕآردن
، وای تی آورد سایه ی آه وه و دروستكردنه ره نگاونان به و هه متمانه به خۆبوون

ته بۆ  رفه م ده ی ئه وه وڕوپاو قۆزتنه آانی ئه روه رگرتن له واآردنی ده سوود وه
وڕوپاش  ی آه ئه وه آه، به ئاگاداربوون له و زیاتر ناساندنی آشه پشخستنی دیالۆگ

آار  آو آارت به و جاركی تر آورد وه ڕێ گه آانی خۆیدا ده ندیه وه رژه به دوای به
 . وه هنرنه نه
پویسته  "  "نھا آورد ب ناون یه، ته ر شت ناوی خۆی هه له جیھانكدا هه"{

شداری آردن له   ملیۆن آورد بناسن، آورد بۆ به40وڕوپا  و ئه جیھان
تانی  وه آاری خۆیان پیشان داوه، پویسته ده ژیانكی نوێ ئاماده
ر نا  وهه یاسای آۆپنھاگن به گه" "ی آوردان بگرن جیھانیش ڕز له ئیراده

 ڕز  بهی آه  وتارهره دكی ند سه وانه چه ئه  *}"آرێ ت آاری پده به ڕواه
رۆآی  غزاو ناوه ك مه دانه آۆمه  ره و سه ئه. وڕوپا مانی ئه رله یالزانان له په له
تایكی  ره و سه تكی هوشیارن قلیه ونی عه آرێ بین هه ده. گرن ده خۆ هه وره وه گه

و  ك بشكنی تورك ت ته پوچه قلیه و عه ی آه ئه وره گه  نیه ده و بزاڤه مه باشه بۆ ئه
قی خۆشمانه بپرسین ئایا  بۆیه حه. وه له ئاآامدا ئیعتیبار بۆ مرۆڤی آورد بگته

ه مرۆڤانی  و ماندالو آه رامی غاندی و به گری بۆن ڤانیشی هه یال زاناو هه ش له ده
آرێ   دهآانی دونیا بن؟ وه ته یشتووی نه  به ئاآامگهیخۆ بووردووی بزاڤ رو له ڕابه
یال زانا   لهرخودان  و به وڵ ند سای داهاتووی پ له هه ین دوای چه وه بكه ی ئهنپشبی



   آورد له مژه خون بۆ ئامانجهی نۆبلی ئاشتی؟  آاندید بكرێ بۆ جائیزه
واو  آی ته یه پكھاتهردا  وهه له گهی آورد  ی پكھاته وه ڕژێ، ب ئه آانی ده ییه وه ته نه
یه له  وه مۆ آاتی ئه ئه. وه دژواره ڕووبوونه و ڕووبه بووب بۆ ئه  و ئاماده یی وه ته نه

تورآیا . ماندوو بین، له خۆ بووردو بین. قه بژین جیاتی زیاتر خون ڕشتن ئاره
ك  ند خه و چه ی وه؟ تا آه واآانی آورد بته ڕووی داواڕه توان ڕووبه ند ده تا چه

و زیندان  ره م به  ملیۆنان؟ ئه،زاران  هه،دان آات؟  سه آان ده ڕاپچی زیندانه
و نه بارودۆخی  یان تیادا ماوه و توانایه وان ئه ، نه ئهر مومكین نیه ه تا سهنڕاپچكرد

ر  رامبه وان له به ی آه ئه وه آات، جگه له و آاره قبووڵ ده تیش ئه وه نوده
ندی تر  رچه هه .اوڕوپ شتی ئه هه كشان بۆ به دان بۆ هه وره آی گه یه وه تاقیكردنه

و دوای ده ساڵ زیندان توندترو  یال زانایه وه له ئه. ن گرنگ نیه آه زیندانی ده
آان له  ش ب تورآه ره و پوه  به.ب ی به خۆ زیاتر ده زراو ترو متمانه دامه

  !نن یه گه یالی ترمان بۆ پده آانیاندا له زیندانه
ك آادیر  و له توانای آۆمه وی پبدرێ  بهباته و شوه خه ر ئه گه و بوایه دام ئه له
آك له  نه یه نی بكه ده و یاخی بوونی مه وره ری گه ماوه نه بكات بۆ بزاڤكی جه شه ته

  وا پوستمان به ئاراقه ڕشتنكی زۆرتره له بات ئه آانی خه ره گرنگه شوازه هه
سكی چاوان به نرخ ی نوچاوان له فرم قه ئاره: پشینانیش گوتوویانه. خون ڕشتن

و شوه  ی ئه شخه ری مه یال زانا ببته داگیرسنه وارم له شدا ئومده ته و حاه له  .تره
  . باته له آوردستاندا خه
 
 

 .ت سیزار جده آانی نه یاندنه ، ڕاگه آوردستانهكرآو ڕی آه ماپه •

http://www.kerkuk-
kurdistan.com/nuceyek.asp?ser=1&cep=1&nnimre=4280 

 .ڕز زانا به زمانی آوردی ی به آه قی وتاره ، دهدیا نت ڕی مه ماپه •

http://www.mediya.net/xeber/ 

http://www.pcdk.com/Roji%20Welat/2004-16_1.PDF 

 


