
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 30-8-2006 15:07 

1 

  
  مین  ئه کاوه ... پیپی کوردیی تورکیای ڕیسواتر کرد

  
  وه تی عوسمانیه  دوای ڕووخانی ئیمپراتۆریه ی کورد له وه ته رستی تورکیا دژی نه زبه گه ئاپارتایت و ڕه

ستووری  ت و ده  سیاسه  ئاشکرا له ش به مه ئه، و ناناسیت ناسیوه تا ئستاش هیچ سنوورکی نه هه
، دا م ڕۆژانه له. وه یانشاردۆته  نه وه یته فافه ڕی شه وپه ک و به یه رده ب هیچ به دا به  وتهو یی ئه میشه هه

، ١٩٣٨ـ١٩٣٧ سانی  رسیم و پاکتاوکردنی ئازادیخوازانی کورد له ی ده که کوژییه ر کۆمه سه کتبکم له
و  موو ئه وردی هه کی زازاکی زۆر به کورد ژنه،   نووسراوه وه ه) ن حوسن یدرم الیه  له که، وه خونده
و  وری ئه ده،   رنج ڕکشتره مووی سه  هه  له ی که وه ئه.  وه گته ده، دا کراون مه رده و سه  له ی که تاوانانه

نی   به ویش به ئه، ی خۆیان وه  پناوی مانه  له  که یه ره ڤه و ده ی ئه  خائینانه شیره رۆک عه سه
  ی که  کوردانه شیره رۆک عه و سه ری شۆڕشگرانی کورد یانیش ئه سه، تاتورک کانی ئه نراه جه
م  به، کان نراه ن بۆ جه یبه  دیاری ده بن و به ودا ده  شیرین خه له،  تورک ی  کۆیله وت ببنه نه نایه

. بت سیان دهنوو مان چاره خۆشیان هه، درن  ده  سداره زا کۆتایی پ دت و له ید ڕه کاتک شۆڕشی سه
  وه ئه،  هاتووه ردا نه سه نتالیتتی تورکیش هیچ گۆرانکی به  و مه وسایه ی ئه و تورکیایه ر ئه تورکیا هه

  بن و به ری گریالکانی کورد ده  سه  که موو کاتکی تر خۆشتره  هه یان له و کاته ربازانی تورک ئه  سه نییه
  .  وه نه که بوی ده، انداک رنتیه  ئینته  سایته  له وه شانازییه

  هاوکاری  به  سوده یان له که نده  ناوه که) ک کۆمه (ی منداپارزانی کورد ه کۆمه، ر وبه مه ند ڕۆژک له چه
  وه  سودییه  له زار کتبکی مندانیان نارد بۆ باکووری کوردستان که ند هه چه) ری ئۆلف پام سنته(
   که وی درژه ناوبانگی پیپی گۆره  کتبی به و کتبانه کک له یه. ی کوردیر زمان  سه ته رگاونه وه

.  رگدراوه د زمان وه  سه تی و بۆ زیاتر له سترید لیندگرن نووسیویه ناوبانگی سودی ئه ری به نووسه
ی  وه ی ئه هانه  به  به ردا گیراوه سه ستیان به نبوڵ ده سته ی ئه خانه  گومرگی فرۆکه  له و کتبانه ئستا ئه

  نگه تاتورک کرابت و ڕه تی تورکیا و ئه وه  ده تی به دا سووکایه و کتبانه  نو ئه کرت له  ده که
  ردا بگیرت و له سه ستی به ر شتک ده گه  ئه هی کی هه  گومرگی تورکیا یاسایه چوونکه، موویان بسوتن هه

میدیای سودی . رن ناوی به  له  که یه یان هه وه ی مافی ئه که نه  بۆ خاوه وه گردرته ی بیست ڕۆژدا نه ماوه
پیپی :"  مانشت نووسرابوو کاندا به  ڕۆژنامه کک له  یه  له وه یان بالوکرده واله و هه رفروانی ئه  به به

نجت   هه وتووه  تورکیایی تکه ی که و زۆنگاوه توانت شتک له مرۆڤ ده. " بۆ تورکیا یه شه ڕه ی ههکورد
زمان و ، تکی دژی کولتوور وه ده،  یه مه رده م سه تی ئه وه ترین ده  تورکیا دڕنده  که یه وه یش ئه وه ئه

:" ت لی سودی ده ر لیستی پارتی گه سه م لهوروپی سیسیلیا مالمسترۆ نتاری ئه مه رله په،  شارستانتییه
   مافه بت رز له ده، وروپای دیموکراتی تی ئه کیه ندامی یه  ئه وت ببت به یه راستی ده ر تورکیا به گه ئه

  . " وه  زمانی خۆیان بخوننه  بتوانن به ی که وه کانی مندانی کورد بگرت به تییه مرۆڤایه
ر ئاسایشی  سه  له شه ڕه ک هه ک بکات و وه  مۆسیقایه پارچه، کتبک، یڤک تی په دژایه، ر وتک گه ئه

  چوونکه، پشت بت موو دنیاشی له با هه،  وه شیته وه بت هه ر ده نگ یان زوو هه وا دره ئه، خۆی ببینت
  . وه رگ نزیکبته مه ره  سه کتریا و ڤایرۆس له  بچوکترین به  به چت که خۆشک ده ک نه وتکی وا وه

  . کاندا سوکی کرد وروپییه رچاوی ئه  به ی تر له ژاند و هنده  تورکیای هه بژی پیپی کوردی که
  .  وه ته بوکراوه) ٢٩/٨ (ی میدیا  ڕۆژنامه  له م وتاره  ئه●


