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  **ثةيظثةيظ
  
    ظينوس فايةقظينوس فايةق ...  ... لة كوردستان ريكةويت كةي دةكات؟لة كوردستان ريكةويت كةي دةكات؟) ) روذي دايكروذي دايك((
  

تةقس و شيوازي تايبةتيان هةية لة هةرة يةكة لة ميللةاين دونيا 
بةسةركردنةوةي ياد و بونة ميذوويي و ميللي و نيشتيمامي و 

وةكوو يادةكاين ، تةنانةت يادة ئايينيةكانيان، كومةالَيةتيةكانيان
هةروةها ) كودةتا و راثةِرينةكان، سةركةوتن و شكستةكان، وِرشةكانش(

لة بونة ، لةدايكبوون و كوضكردين ناودارةكان: بونةكاين وةكوو
و سةري و خوشةويسيت روذةكاين مندالَ و ذنان (كومةالَيةتيةكان وةكوو 

 روذةكاين والَتاين دونيا يادةكاينلة و لة هةندي ) سالَي تازة و هاتين بةهار
 و تضولةكة و هيلكة و طولَ و درةخ(هةروةها روذي ) سةربةسيت، مايف مروظ(

 كة لة هةموو دونيادا دةكاتة روذ )درو(تةنانةت روذي ) هتد...ئاذةلَ و كولالرة
  ..و زور جةذين تري سةير و سةمةرةي تر، يةكي نيسان

ةندي هةية لة ياد و بةتايبةت لة يادة بةئةشك و كورد يةكيكة لةو ميللةتانةي ميذوويةكي دةولَةم
لةهةمان كاتيشدا زوربةي زوري ئةو بونانةش بةسةر دةكاتةوة كة لة هةموو دونيادا ، تئاميزةكانكارةسا

غةمبةرةكان لة دايكبووين ثيَ، ذنان، داالَنمن، روذي كريكاراين جيهاين(بة طشيت يةك روذيان هةية وةكوو 
  ..)هتد...ةسيحيو سةريسالَي م

كة لةو يادانةي هةتا ئيذي دايك يةكيتةوة و روك بةسةر دةكريذيم نازامن لة كوردستان ض روخوستا من بو
  ئةو روذة لة كودستان لة ضيةوة هاتووة؟ ، هةروةها، ض تةقس و شيوازيك ثةيِرةو دةكريت بو ئةو يادة
،  ئةطريتةوة)دايكي مةزن(كة ماناي ، بوو )ماجنامتر(اوي بومنوونة الي رومانيةكان خوداوةندي دايك ن

طردي (هةر بو مةبةسيت ئاهةنططيِران بة مةبةسيت ثريوزكردين دايك ثةرستطايةكيان بينا كرد بةناوي 
و ئاهةنطةكة سي روذي دةخاياند و ، ي مارس15و بونةي روذي دايكيان خستة ريكةويت روذي ) ثالتني

و لةو روذةدا دياريان دةهينا و لة ثةرستطاكة دايان دةنا بو ثريوزكردين ، )يستيفالَي هيالرياظ(ثييان دةوت 
  .روحي دايكة طةورةيان

ةوة يةكةم يةكششةمةي مانطي مايس 1909لة وياليةتة يةكطرتووةكاين ئةمةريكا هةر لة سالَي 
 والَيت تري دونيا لة 40و يادة لة ةوة ئةيش1948هةر لة سالَي ،  دايكجةذيندةستنيشانكرا بو يادي 

  .دةطيِردريذدا  روهةمان
لة ئةلَمانيا ضريوكيكي تر دةطيِردريتةوة ئةويش ئةوةية طوايا هيتلةر ئةو كةسة بووة كة داواي كردووة 

و و لة، و روذي مردين دايكي دةستنيشان كردووة بو ئةو بونةية، روذيك دةستنيشان كريت بو روذي دايك
والَتة ئافرةتة طةجنةكانيان هةميشة لةو بونةيةدا هانداوة مندالَي زور خبةنةوة بو ئةوةي ساالَنة بة 

  .كومةلَ ئةو يادة بكريتةوة
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هةر بةو ، هةروةك ضون شيواز و تةقس و مةراسيمي يادةكة لة والَتيكةوة بو والَتيكي تر دةطوِردريت
لة : بومنونة ئيستا، ر دةطوِردريت لة والَتيكةوة بو والَتيكي تروذةيادكردنةوةي ئةو روذي ثييةشي 
  دووهةم يةكشةممةي مانطي فيربيوةري: نةرويج

  دووهةم يةكشةممةي مانطي ئوكتوبةر: ئةرجةنتني
  يةكةم روذي وةرزي بةهار: لوبنان

  يةكةم يةكششةممة لة مانطي مايس: باشووري ئةفةريقا
  ي ئوكتوبةرسةرةتاي مانط: هيند

  ي ديسةمبةر8: ثورتوطال و ئيسثانيا
  دوا يةكشةممةي مانطي مايس: فةرةنسا و سويد
  دووهةم يةكششةممة لة مانطي مايس: يابان و ئةمةريكا

كة باران تةواو دةبيت طةجنةكان بة ، يان ئوكتوبةر يان نوفةمبةر: روذيكي دياريكراويان نية : ئةسيوبيا
 ن بوالي دايك و باوكياندياريةوة دي.  

  ي مايس10: مةكسيك و ئةمةريكاي باشوور 
  دووةم يةكششةممةي مايس: دانيمارك و فينالند و ئيتاليا و توركيا و ئوستراليا و بةجليكا 

ي 10: سعودية و سانطةفورة و ئيمارات زيا و عومان و ثاكستان و قةتةر و بةحرةين و هونكونط ومالي
  .مارس ئةو يادة ئةكةنةوةي 21هةروةها لة ميسر .مايس

ئيمةي كورديش دةبيت روذيك هةرنةبيت بو ، ئيدي ئةوةي جيي مةبةستمة ليرةدا بيلَيم ئةوةية
خةبات و رزطاري كوردستان و ثريوزكردين مةقامي دايكي ئةنفالكراوةكان و دايكاين شةهيدةكاين ريطاي 

و بو ئةو يادةش دةستنيشان بكةين ، فاشيدا رزانشةهيدةكاين لة طرتووخانة و بةندخيانةكاين بةعسي 
كتةقس و مةراسيميت كة هةموو سالَيئامادة بكري تكي تايبةت و بة شكورةدا ،  ثةيِرةو بكريبةالَم لي

 يادةكاين ئةنفال و هةلَةجبة و طوِرةبةكومةلَةكان وة نية ئةو يادة بو منونة لةطةلَمةبةست ئة
بةستة ليرةدا ئةوةية ئةو يادة شكودار بكريت و ئةو دايكة مةزنانة بةشيك بن لة ئةوةي مة، يةكبطريتةوة

 ثريوز بكةين و وةكوو ميللةتاين دونيا روذيكي تايبةيت كةيان هوكاريك بن بو ئةوةي يادة، يادةكة
 ...)وردستانروذي دايك لة ك(خومامنان هةبيت و ناوي بنيني 

venusfaiq@yahoo.co.ul   
--------------------  

 بة زماين كوردي )ثةيامي كورد(هةفتانة لة روذنامةي ،  ثةيظ ناوي طوشةيةكي تايبةيت نووسةرة*
كرماجني ، سوراين(روذنامةكة هةفتانة بة سي زاراوةي زماين كوردي ضاث دةبيت ، سوراين تيا دةنووسيت

  ...و لة هةموو ئةوروثا و لة كوردستان بالَو دةبيتةوة، ووروو و زازاكيذ
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