
 کارهێنا ی کوردستان به ر چوار پارچه  دژیی هه کی کيمياویی به تورکيا چه
  

 مين  ئه کاوه
  

شتا یادی هه په ژده ه ر  هه ، له هاتووه  کۆتایی نه بجه ه هيدکردنی هه ر شه سه ڕبوون به  ساڵ ت
ک کوردی ل بژی، ئه ن  باکوور  تی له  تایبه  مليۆنان کورد به مانکات به هه. رز راگيرا  به و یاده شو

شه سه و ڕۆژئاوای کوردستان داوای چاره وه ی کوردیان به رکردنی ک .  کرد کی ئاشتيانه یه  ش
ه ام ده به مين جار  که  یه وه  ئه دیاره.  وه کی کيمياوی دایه  چه کی به یه وه ته امی نه تی تورک وه و
ت که  دواجاریش نه نگه  و ره نييه ته  کورد ده ب   که و چه ی ئه وه نه بانی تاقيکرده قور کر
ت  ده وه هندخواز وه رژه دیار چاوی دنيای به ش به وه ، ئه هیيکوژ کۆمه   ریکاوه مه رچاوی ئه به  ، بهکر
ت دیموکراتی به یه  ده که ت النی ڕۆژهه یاری بۆ گهد  و ن   وروپا، که تی ئه کيه یه. اتی ناوین به

وراوه يدا، ئاماده بندام  بۆ ئه تورکيا پال  دوا   به ر ڕووسيای سپی که  سه نه  بخهمبارگۆ ن ئه وون ت
ه م ده رده به ام ملی خۆیان له ن، به که دی ده وروپا ناوزه دیکتاتۆری ئه  . تی تورکدا حيز کردووه و

   هاتۆته  گوایه فغانی که کی ئه بۆ کابرایه) سيحی مه(تی دونيا کریستان  تایبه موو دونيا به هه
اته ی دادگای ئه وه رچۆکان، دوای ئه  سه ته سيحی هاتوونه ر دینی مه سه رگيان بۆ   سزای مه و و
یوه کی نامرۆڤانه  من به که( ته ب کی   چه کانی تورکيا که م تاوانه رده به ام له ، به)زانم ی ده  کار

ده کارده ریالکانی کورد به دژی گه کيمياوی به ت، ب ن  .نگن ه
  
کی نه  بۆ من وه و ئازاره دا ئه ڕاستي له ژووی  ، ئاخر هه سۆیه  به خواز زۆر وه ته کو کورد موو م

نيته وه کانيشييه  و چيرۆک و ڕۆمانهشيعر  کوردستان به کدا نابينيت  ، له وه ، بخو ن  هيچ شو
نی خۆیان  یه ک کات و له  یه ی کوردستان له رچوار پارچه کوردی هه ندا خو   بۆ ئازادیک شو

د  ، مهاباد، ئامه  الوانی سنه  وای له ویستی کوردستانه  خۆشه وه ، ئهیان ڕژاندب که وه ته نه
مانی،،)کر دیاربه( کی  ک ئامانج رووبه  بۆ یه  که  کۆبانی و سيرت کردووه سل رووی دوژمن

نانی سوپای داگيرکه ڕه  زۆر الپه له.  وه ش ببنه هاوبه ژووی کوردستاندا، باسی ه  و ر ی م
 پشتيوانی عوسمانليی و  کان به  کورده الماری ميره ڵ دوژمن و په گه اوکردنی کورد له کهست ده
کانی بابان و  وه بينين الوانی کورد نه مرۆش ده ، ئه کتری، کراوه ر یه کان، بۆ سه وی و قاجاره فه سه
که ان و بۆتان، به رده ئه نی ت ، ڕووی  وه که یه بهمژینی گازی کيمياوی   هه اوبوویان و به  خو

ژووی کورد سپی ده  . وه نه که م
  
ی  له شمه١٩٨٥ سا ک، پ ه  ناسياو، له دیوو و نه مان، نه کی قاره یه رگه  دا، کات   ماندا له که  ما

مانی، به کانی به س له نها دوو که هيد بوو، ته  برینداری شه سل ،  وه  دزی دۆست و دوژمنه  هاور
موایه م که، يان سپارد خاک به مانی له بوو هه  ده ن پ ،   بوایه وه یه که رمه  دوای ته موو شاری سل
را باس مان ده  ترسی دوژمن و خۆفرۆشانی کورد نه رینيش له تا دوای ڕاپهام  به ین،   بکهیو
ان ت  سه هيد بوون، به اوی تورکيا شه گازی کيمي  به ی که  گریالیه١٤و  مرۆ بۆ ناشتنی ئه ام ئه به
  وه ، ئه یيه وه ته ستی نه  هه مه ، ئه یه وره کی گه  گۆرانکاریيه مه شداریان کرد، ئه س به ار کهز هه

کی تر قبوول ناکات  له  جگه ک که یه وه ته ، نه که یه وه ته دروستکردنی نه .  ئازادیی هيچ شت
تی له ندیخان و خاوه ربه خۆپيشاندانی الوانی ده ک ، شه هيدانه و شه ندار و  ره  به یه وره ی گهقاو

 .بوون و ئازادی وه ته نه
  
کی ژه مدا، وه نگی جيهانی دووه  کۆتای جه کا لهمری ئه  ناکازاکی و  هراوی به کو مار

رۆشيمایه ژوویانه  ته  به شه کی ڕه یه ه  په  دنيایه ام تا دنيا به  دا، به وه ه ی م   ددام به سه.  وه و
نانی گازی کيمياوی ل به نانی تری باشووری کوردستان، په بجه ه  هه هکاره کی  یه ه  و شو
ژووی عه شی نا به ره ک خرایه  و دواجاریش وه وه به ره  م تورکياش .  وه سی تاوانه فه  قه کو تاوانبار
کی تری خسته وه  کرده ی دووباره ه مان هه ی هه م کاره به کانی و کوردی  ر تاوانه  سه  و تاوان
  به". هيد نامرن شه"ن  که  دووژمنی خۆی و مليۆنان کوردیش هاوار ده کانی کرده چهموو پار هه

نيایيه شمه و چوارده  ئه، وه د نه ، دهش هيده  شه رگه  پ ژووی  کانی  پرشنگداره ره  الپه خر م
ی دروستکردنی نه بنه  و ده وه کورده را  خۆ  تورک له  که ی یه وه ته و نه ک، ئه یه وه ته  سيمبو
ی چووه نده زه نن رگی خۆیان ده  مه وان به  و ئازادی ئه قيان ل   .هيد نامرن شه .شوبه


