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ڵ  هگ هڕابردوو ل هدیداركی نوانیان ل هل مستردام هزانكۆی ئ هآۆڕكدا ل هندی ل هنووسكی هۆ هڕۆژ نام
 روش هساسان د....  مر دوا هبارزانی ن

ندا ههۆ  
 ی 2وتی  هڕك  همم هڕۆژی پنج ش 

آتی قوتابی  هی، 2006شوباتی سای 
ی  ه ههاوآاری آۆ م هوالوانی آورد ب

مستردام  هزانكۆی ئ هورد لقوتابیانی آ
ڕاڵ  هن هج (ژرناونیشانی هندا ل ههۆ هل

مر و آورد و ڕابردوو و  هن بارزانی
 ڕز هآۆڕكیان بۆ ب) ڕۆژ هئستاو پاش

)Klaas Jan Hindriks ( ۆفیسۆروپ
ندی  هنووسی هۆ  هڕاوژ آار و ڕۆژ نام

مستردام  ههۆ ی زانكۆ ی ئ هل
) Vendelestraat 2 (ناونیشانی هل

رپرسی پارتی  هی ب هر زاوت هڕز عوم هبوونی ب هئاماد هب، ندی سازآرد هزمانی هۆ  هب
قوتابیانی  و  هآ هڕكخراو ردوو هندامانی ه هندا و ئ ههۆ  هدیموآراتی آوردستان ل

ی  ه هرانی آۆ م هزانكۆ قوتابین ونون هل هی آوردستان آ هآ هرچوارپارچ هه هآوردل
  ی هست هندا و د ههۆ  هدستان لخوندآارانی آور

  . ندیش هقوتابیانی تورك وهۆ هندك ل هڕی ئازادی وه هبردنی ماپ هڕو ه ب
  وNOSرشتیاری هرپ هسانی ڕابردوو س هندی ل هوانی هۆ هڕز آالس یان هندرآس ڕۆژ نام هب
 AVROهرل هپ هل هندی بوو ه ی هۆ  ت ل هو هر هنداو د همانی هۆنتۆن دی سیواش هی وو ،
تی دۆزی  هتایب هب، آانی جیھان هر ڕووداو هس هل هی هی ه هزند هندو م هم هو هزموونكی د هئ

زن  هیلولی م هگیرسانی شۆڕشی ئ هڵ ه هگ هل، مر هفا بارزانی ن هڕاڵ مست هن هآوردوناسینی ج
نووس  هڕۆژ نامڕز آالس ی  هب، مر وپارتی دیموآراتی آوردستان هتی بارزانی ن هرای هڕاب هب

ئا  هی بۆ ی هواآ هڕ هر دۆزی آوردوآش هس هل هو هبت هدوور زۆر زانیاری ووردی الآۆ د هدوورب
وت وبن  هشك هآان وئ هنھا شاخ هنھا وت هت، ی آورد هو هی بزووتن هناسكان هوآات وسات هل
ری شۆڕشگی شك هی ل هرگ هستی پشم هآانی د هتای هر هس هو هآانی آوردستان وبن هن هو هد

رگری آوردستان  هب هآوردستان بوو ل
واآانی  هیاندنی داواڕ هوناوی آوردوگ

گوێ ی ئاخنراوی ئازادیخوازانی  هب
ش چۆآی  هو هناو هول هو هر هد هدنیال

رآردنی  هس هدوژ من دادابوو بۆ چار هب
نووس  هآالسی ڕۆژ نام هبۆی، ی هآ هآش

ڕۆژك  هب آ هدا ئ هو هوی ئ هه هل
ردانی آوردستان بكات  هپش و س هبت

ك  هو هوێ آ هبك هی هرآرد هوس هو چاوی ب
آانی  هشاخی بندی  هلوتك هۆ ل هه

ڵ  هآرا وئاسۆی ه هد یر هآوردستاندا س
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رفرازی بۆ آوردستان  ههاتنی ڕۆژی س
مۆ  هئ هموومان بینیمان آ هه هپ بوو آ

م  هر ه هب هوئازادی هشكی ئ هب
ش  هل هوه هئ هبۆ ی، هباتی بارزانی هوخ

ڵ  هگ هخس و دیدارك ل هڕ هبۆ آالس د
 . آات همر ساز د هبارزانی ن

ن  هالی هل هآ هتای آۆ ڕ هر هس
رپرسی  هر ب هڕزدیندار آۆچ هب

خر  هوای ب، وه هقوتابیان آرای
زمانی آورد  همووالیكی آردب ههاتنی ه
ژیانی ڕابردووی  هند دكی ل هی وچ

تی  هی حكوم هردووئیدار هآگرتنی ه هی هی ب هوئاماژ هو هندی آالس خوند هسی هۆ نوو هڕۆژ نام
دواتر ، ڕۆژی آوردستان ژمارد هی تری بۆ پاش هور هوتكی گ هسك هد هرمی آوردستان آردوب هه
زمانی  هب مستردام هزانكۆی ئ هی قوتابیان ل ه هیكۆ م هست هد هردار ئوچارل هڕز س هن ب هالی هل

كی تر ب ههۆر هاتنی ه هندی جاری ل همووالی هخوپكی چرڕابردووی  هس هآی آردوباس
یی  هو هت هآی ن هی هرآرد هس همرآردوبارزانی ب هیی بارزانی ن هو هت هی ن هرآرد هسیاسی آوردوس

ڕێ  هپ ه ساڵ ت د60م ساڵ  هئ هداآ هو هی ب هی آوردستان باس آردوئاماژ هآ هرچوار پارچ هه
بارزانی ، د بوو هم هواقازی مح هتی پش هرای هڕاب هب هی آۆ ماری مھاباد آ هو هریادآردن هس هب
مھاباد  هشكری شۆڕشگی آوردستان ل هی ل هرماند هآی شۆڕشگو ف هی هرآرد هك س همر و هن
ی آوردوناساندنی دۆزی  هو هت هسمبولی ن هوبۆت هرگرتوو هڕای و هن هناونیشانی ج هو ه

رآووآی  هرآوك آردوبارزانی آ هی آ همروآش هڕۆی بارزانی ن هها باسی ل هرو هه، ادنی هآوردب
وباسی  هی داناو هآ هپیرۆز هرآوآیش شۆڕش هر آ هس هرل هوه هدی آوردستان باس آردو هب
ب  هر ب هی ئستاش ه هم ئازادی هوئ هو هبۆ ت هرآوك ڕوون ن هڕۆژی آ هتائستا پاش هآردآ هو هل
شی آوردستان  هی بۆ باو هو هڕان هئاوات وگ هرآوآی ب هوآ هو هپش هچترآوك نا هآ
  . هیواخواست هب

ی  هآ هآۆ ڕ هڕۆژ باش باسی ل هزمانی آوردی ب هنووس آالس یان هندرآس ب هدواتر رۆژ نام
ت  هحمی وزوم وزۆری دوژ منانی ول همژووی آوردوآوردستان وب ڕ هتا باسكی ل هر هآردو س

دروست  هی ب هباس آردوئاماژ هو هتی جیاواز هو هچوارد هی آوردستان ولكاندنی بت آردن هوپ
ربارودۆخی  هس هی آوردوتیشكی خست هو هت هن ناویا هتی عراق آردول هو هبوونی د

گیرسانی شۆڕشی  هوه هم هرد هو س هآانی ئ هڕاست وگۆڕانكاری هتی ناو هڕۆژ ه هل هآ هناوچ
ڕی  هتی دنیاوش هآانی سیاس هوهاوآش تی بارزانی هرای هڕاب هزن ب هیلولی م هئ

ت زانی  هسكی ڕۆشنبیرو سیاس هآ ك هڕزآالس و هب، مریكا هباآانی ئ هندی هو هرژ هساردوب
تی  هتایب هیاندنم ب هك آاری ڕاگ هآرد و هموودنیام د هیری ه هدا س هوآات هندی ووتی من ل ههۆ

وایان  هوآات هآانی ئ هوا همووه هه، ی بارزانی دژی عراق هآ هآوردستانی عراق وشۆڕش
زم  هزۆر ح، یان ئاۆزه هآ هوبارودۆخ هی همابینی یانداه هآوشتاركی زۆر ل هیاندڕۆژان هگ هڕاد
بچین  هتی خۆمان آردآ هحكوم هندجارك داوام ل هچ هبزانم آ هوڕاستیان هئ هو هنزیك هآرد ل هد

مر چۆآیان  هتی بارزانی ن هرآردای هزن وس هیلولی م ه شۆڕشی ئی هوآات هبوون تائ هڕازی ن
م  هآ هپ ی آار همن ب، ی ئازاردادا بۆ آورد11وتنی  هڕك هڕژمی عراق داداودانیان ب هب

سیان  هآ هو هداخ هڵ دابووب هگ هندیشیان ل هوانی هۆ  هدووڕۆژ نام هتیمكم دروست آرد آ
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رآووك دی  هشاری آ هعراق ول هچوون هڕگای سوریاو هژیاندا من ناردمن ول هماون ل هن
دوور و درژی باسی  هڵ سازآردو ب هگ همرودیداركیان ل هت بارزانی ن هخزم هآوردستان چوون

نای  هك دووآ هندای هووتی هۆ هوآات هئ هآانی آردبوو آ هوت هسك هی ود هآ هشۆڕش هل
بارودۆخی ڕۆژ  هت بوو ب هتایب هی پانۆڕامیك آ هر نام هب هل هبوو آ هفزۆن وڕادیۆ ی ه هل هت
بۆ  هو هخش وبوآرد هی بارزانیمان پ هآ هدا دیدار هی هرنام هوب هل هڕاست ودنیاو هتی ناو هه
چ  همریكا د هوئ هر هبارزانی ب هی آ هو هر ئ هس هآانیا دواتر هات هی ووت هدرژ هل، كی خۆمان هخ

رشتی آاری  هرپ هب بۆ س هوێ د هآسیش ل هوآات ه وئی هآ هخۆ شی هری ن هس هبۆ چار
ست  هآی سیاسی ود همای تۆن برادوون آابرای هوت ل هڕك هندی وب هیاندن ومیدیای هۆ هڕاگ

تی  هسای هآ هندك ل هدا تۆن میوانداری ه هوآات هول همریكا بوو هی ئ هوآات هڕۆی ئ
مای  هری بۆ الی خۆی بانگھشت آردبوو لمریكاو ووتانی ت هوسیاسی ودبلۆماتی ئ هور هگ

دا  هگ هبارزانی ودیداركم ل هیشتم ب همای تۆن گ هل، مر بوو هناویاندا بارزانی ن هخۆی ول
مرۆڤكی ئارام ، آاندابوو هژرچاودری دآتۆر همریكا ل هئ هخۆش بوو ل هبارزانی ن، سازآرد

الی آوردستان  هر دی ل هه، بوو هستی آوردانو هه هم پ ل هبوو ب هم قس هر خۆ بوو آ هس هول
آرد وپشوازی ل آرد  هیری بارزانی د هس هو هور هچاوكی زۆر گ همریكا ب هئ، بوو
ت  هنان هترسا ت هبارزانی عراق زۆر ل ی د، بوو هتیشی ن هو هبارزانی د هند هرچ هه هآ

پرسیاركم ، ست بوو هبند هن لآانی تری آوردستانیا هپارچ هووتانی دراوس ی عراقیش آ
مكی ڕوونی  همداو هو ه ل؟آامیانی، م گین ودڵ خۆشی هبارزانی آرد ووتم تۆ ئستا خ هل
وستی شۆڕشگی  هی ه هآ هت هبۆ میلل هبات ماو هو خ هدوای ئ هی زانی ل هئ هچونك هو هدام هن

ك  هب وو هوایان پ ی همووب هه هآانی تری آوردستان آردبوو آ هپارچ هبارزانی وای ل
، ڕز آالس هب آانی هی ووت هواوبوون ودرژ هدوای ت هل، ن هیری بك هی س هو هت هی ن هرآرد هس
ی  هجۆریان ئاراست هم هندین پرسیاری ه هر پشت بۆ قوتابیان وچ هس هرگای گفتوگۆ خرای هد

ڵ مژووی  هگ هتی ل هی هه هی آ هزموون هوئ هپ ی بیروبۆ چوونی خۆی وئ هآالس آردو آالسیش ب
وزیاتر  هو هموویانی دای هج ی ه همی ب همر و هآوردوآوردستان وبارزانی ن

گوك  هپك هردوو ڕكخراوی ناوبراو چ هن ه هالی هآۆ تایدا ل هل هل بوو و هس هتروت هآ هباس
ی  هنیاریانوزا هندی آردبۆ درآاندنی ئ هوانی هۆ  هآالسی ڕۆژ نام هش ب هآیان پشك هودیاری

س آاتژ مری خایاندوزۆر  هپتر ل هآ هوآۆ ڕ هم هئ، دا هم آۆ ڕ هشدار بوونی ل هوب
  . آۆ تایی پ هات هوتوان هرآ هس
دار ئوچار آرد  هڕز س هب هست پرسیارمان ل هب همان م هدا بۆ ه هآ هتای آۆ ڕ هر هس هل
ڕوبردنی  همستردام وب هی زانكۆی ئی قوتابیان ه هبردنی آۆ م هڕو هی ب هست هد هل هآك هی هآ

   ؟دا هی هر هم ئیو هڵ قوتابیان والوان ركخست ل هگ هتان ل هم آۆ ڕ هستك ئ هب هچ م هب، آه هآۆڕ
ی  هآ هر چوار پارچ هقوتابیانی ه همان ل هآ ه ڕكخراو-:مداووتی هو هردار ئوچان ل هڕزس ه ب

مۆ  هئ هتاب هو هزراندنی هدام هر ل هه، مستردام هزانكۆی ئ هقوتابین ل هآ هزراو هآوردستان دام
تی  هخزم هل هآ هم آاروچاالآیان هش آردنی ئ هپشك هل هوام هرد همان ب هآ هگات ڕكخراو هد

بۆ  بۆ آالس هآۆڕ هم ئوار هستیشمان ل هب هم. قوتابیانی آوردودۆزی آوردایه
و بۆ  هوتو همر آ هرۆك بارزانی ن هس هچاوی بژی و هوروپا ئ هئ هل هی آ هسان هوآ هل هآك هی هآ هئر
خۆی  هی آ هوپرسیاران هئ هو، ندا هبۆ میدیای هۆ  هڵ ساز آردو هگ هم جار دید اری ل هآ هی
ڕی  هرچی بیروباو هدا ه هم آۆ ڕ هوێ ل هی هو آالس د هم ش هئ هو، وپرسیاری ل آردوه هیبو هه

، مستردام هزانكۆی ئ هقوتابیانی آورد ل هنت هی هوخۆ بی گ هوڕاست هم ش هئ همر هبارزانی ن
رآووآی دی آوردستان چاویان پ  هآ هبارزانی ل هیاندۆت هتیمكی گ هآ هبوو ر آالسیش هه هو
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مر بارزانی آالس  هساڵ ونیوك پش آۆچی ن هو هڵ سازآردو هگ هودیداركیان ل هوتوو هی آ
آانی  هزانیاری هندبن ب هوسوود م هم ش ه ئهیوادارم قوتابیان، مریكا هئ هل هوتو هچاوی پ آ

  . آالس
 


