
 ،  وه ناوی ئاسایشی نیشتمانیه ل ،پۆلیسی توورک بهونبو سته ی ئه خانه  فرۆکه له
  .گرت ر کتبکی منداندا ده سه ست به ده
  

  بدو ن عه رده ئه
  
 واو بازارو میدیای کوردیان رکی ، تهکوردستاندا گۆرانی و کتب و کۆمپانیای توو ی له و کاته له

ی   ووشه ک گۆرانی یان کتب ، بگره مرۆش نه کوو ئه تاوه ورکیا ھهتو چی له  ، که داگیرکردووه
نبوول ،  سته ی ئه خانه  فرۆکه ک  له یه فته پش ھه. گیرت  ر ده سه کی له  و خه تکه کوردیش ،تۆمه

 ترسی بۆ  م کتبه ی ئه وه ناوی ئه به. ر کتبکی منداندا گرت  سه ستی به  ده،پۆلیسی توورکی
 ،   ، کتبکی سودیه م کتبه ئه . ! یه تی توورکیاھه وه یی ده وه ته  نهیی و بیری وه ته نهئاسایشی 

. تی  نووسیویه) ستریت لیندگرن ئه(ی سودی  ه ور ری گه  نووسه  که ) P.P. Läng Stromp( ناوی 
فیلمی  (  ته دا کراوهفتاکان حه ش له  وه  له جگه .  رگراوه ندین زمانی جیھانی وه  بۆ چه م کتبه ئه

م  ئه.  کرت  خشده کانی جیھاندا په ڤزیۆنه له ی ته  زۆربه مرۆش له کوو ئه تاوه  ھه ، که) کارتۆنی
). سۆرانی(  بۆ زمانی کوردی  رگراوه  وه) ئۆلف پالما(  رکخراوی ن الیه  لهک ، یه  ، پش ماوه کتبه

 بۆ  م کتبه ک له یه زاردانه ند ھه ی چه وه ه گواستن ستا به سودی ، ھه ) Komak( رکخراوی 
ی کوردیان بینی بوو ،  نبوول ، کاتک ووشه سته ی ئه خانه  فرۆکه ل پۆلیسی توورک له. کوردستان 

شکرکی    له رچاویان بوو به به م کتبه له ر ئه کسه ر یه ھه. کی خراپ بوو بون  تووشی ھیستریایه
، که  یه فته ی ھه وابۆ ماوه. یان  که  خوناویه بۆ کۆماره وره کی گه یه شه  ره ھه ،بووبوهو  وره گه

چی   ، که  بۆ باشووری کوردستان نراوه م کتبه  ئه نده رچه ھه.  وه  زیندانه   خستۆتهیان که کتبه
  بهم کت کیا ئهر توو  ، که یه یان ھه وه س ترسی ئه ندک که ھه. رت  توورکیا تپه دا به یان نه رگه
  م کتبه  ئه یه  ،پۆلیس  بۆی ھه فته پی یاسای توورکی ، پاش س ھه   به رت ، چونکه ناو به له
 ند ی چه وه رزبوونه  ھۆی به بووهی توورک ،  که  شۆڤنیه ی کۆماره وسته م ھه ئه. رت  ناوبه له
ندامی  وروپا و ئه مانی ئه لهر ندامی په ش ، ئه  نگانه و ده کک له زایی ، یه نگکی بچووکی ناره ده

ر توورکیا  گه: (  ووتی رزه  به م خانمه ئه. بوو) سیسیلیا مالم سترم( لی سودی خاتوو پارتی گه
  ماڤی مرۆڤی کورد بگرت ، وه  رز له وروپای دیمۆکرات ، پویسته ندامی ئه  ئه تی ببته ستیه به مه

ی ئاشتی و  زنه  مه نگه م ده  له جگه) .  وه زمانی خۆیان کتب بخوننه بتوانن بهمندانی کورد 
کی  یه ماوه. بوو  نه!کان  دیمۆکراته وروپیه ئهنگکی  ھیچ ده  لهانتی خاتوو سیسیلیا ، گوم مرۆڤایه

 ،وروپا انی ئهک موو باه سیاسی و رۆشنبیریه ھه.وروپادا ئه کی له ره ری سه وه هت   ئیسرائیل بۆته زۆره
ت  و  ریه ربه موو به و ھه ئاست ئه چی له  که.ن  که ی ئیسرائیل ده ی تووند ئاڕاسته خنه ره
زمانی  کان به به ره ئیسرائیل عه نده له رچه ھه.  خۆیان بریوه  ی توورکیا ، نووتقیان له ته حشیه وه

ندامیشیان  ت ئه نانه  ، ته یه بیان ھه ره و پارتی سیاسی عه خونن، گۆڤارورۆژنامه خۆیان ده
بتی ت( دژی  لهی  مه ی توورکیا ، چین یان رووسیا ئه م کاره ر ئه من دنیام گه .  یه ماندا ھه رله په له

چوو سزای ئابووری وسیاسیشان  و ، پده وره کی گه رایه بووه ھه وا ده  ، ئه بکردایه) یان شیشانی
موو  ھه واو پشتگیری له  ، ته  ، دۆستی خۆیانه  شۆڤنیه م کۆماره ی ، ئه وه ر ئه به م له  به .  بدانایه

موو جیھانی   ھه وانه رحاڵ ئه ھه به.  کاتی لی کوردی ده دژی گه له ن ، که که کانی ده حشیه  وه کاره
تی  نگی حکومه رسوورمان بوو ، ب ده جگای سهالی من  لهی  وه ندین ، ئه وه رژه پیتالیزم و به که

کتبکی مندان بکات ، ئیتر چۆن  رگری له توانت ،به تک نه  حکومه باشه. ن بووکوردستا
وه  ی ئه ت ناورت ، ئه  وا حکومه باشه . !؟ بپارزت یه وره  گه حشه م وه توانت مندانی کورد له ده

 بۆ  تبانهو ک خۆ ئه . !؟بکات  قسه م کاره یورا دژی ئه مان ، نه رله ندامکی په ئه بۆچی تاکه
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ی بۆچی واب  تی مندانی کورد نراون ، ئه  بۆ خزمه و کتبانه نراون ، ئه مندانی سۆمال نه
  ! . گن؟ن ده

 و شۆڤنیزمان   مامۆستای ئمه  ببنه  حشیانه  وه فاشیستهم   ئه م ، که ناکه وه داوای ئهمن 
با رز  . ین  مندان و کولتووری کوردی بکه هرگری ل م ، با به که   وه ء بگره من داوای ئه ن،نه فربکه

ی کوردیان  بائیتر مندانی کورد فری ووشه.   رۆشنبیری و خوندن و زمانی کوردی بگرین  له
   .   وه نینهالو گۆرانی توورکی نه بهیتر مندانی کورد ین ، با چ کهب
  
  /  تبینی *

    . وه مه شدا بویبکه رزه   به م سایته وه، پم باش بوو له هشدا بوبۆت  ی ئاونه رۆژنامه  له م ووتاره ئه
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