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نووسهر له پ شگوتهی پهرتووکهکهيدا لهسهر نهتهوەی کورد ئاوا
دەست پ دەکا :نهتهوەی کورد گهورەترين نهتهوەی ب و تﯽ ئهم جيهانهن.
ﻻی کهم  ٣٠مليۆن مرۆڤﯽ کورد ههن که ﻻی ئ مه به ئ رانﯽ ،تورك،
ع ڕاقﯽ يا سوريهيﯽ ناسراون) .مهبهستم چوار ناوچهی سهرەکيﯽ ج ﯽ
ژيانﯽ کوردانه( ئهو کت به م ژووی ئهو مرۆڤانه دەگ ڕ تهوە و
دەيگ ڕ تهوە که چلۆن ه زە ڕۆژئاواييهکان دوای شهڕی جيهانﯽ يهکهم
بوونه هۆی دابهشکردنﯽ ئهو ناوچانه و بۆچﯽ لهو دابهشکارييانهدا نهك
ههر تامهزرۆييان بۆ نهتهوەی کورد لهخۆيان نيشان نهداوە ،باوەکوو به
پ چهوانه به تهواوی تواناييانهوە بوونه هۆی توونا کردنﯽ زمان،
فهرههنگ و ناسنامهی ئهو نهتهوەيه.
مرۆڤ دە " :م ژوو خۆی دووپات ناکاتهوە" به م چهوسانهوەی
نهتهوەی کورد به در ژايﯽ م ژوو بهردەوامه .ه زدارانﯽ تورك له
هاوينﯽ سا ﯽ ٢٠١٥ەوە شهڕ کﯽ ب ئهمانيان لهبهر چاوی ههموو دنيا له
ناوچه کوردەکان وەڕ خستووە .شار و گوندەکانيان کاول کردووە و
مرۆڤﯽ غهيری نيزامﯽ دەکووژن و شارەداری هه بژاردراو له ﻻيهن
خه کييهوە دەخهنه بهنديخانهوە .تورکهکان تهنانهت ئهو شهڕەيان ک شاوەته
ناو و ته ئورووپاييهکانهوە .تهنيا له و تﯽ ئا مان نيزيکهی يهك مليۆن
کورد دەژين .کات ئهو مرۆڤانه بۆ مافﯽ ئازاديﯽ خۆيان له و تانﯽ
ئورووپايﯽ دەچنه سهر شهقامهکان ،له ﻻيهن جاسووسه نه نيهکانﯽ
توركهوە چاوەد ری دەکر ن .کوشتنﯽ س ژنﯽ کورد له ژانويهی سا ﯽ
 ٢٠١٣له شاری پاريس تهنيا گۆشهيهکﯽ بچووك له لوتکهی ئهو شاخه
بهفراوييه نيشان دەدا.
تورکيا دەتوان ئهو شهڕە بهڕ وە ببا چونکه ههموو ه زدارانﯽ جيهان
چاوی خۆيان قووچاندووە .چونکه بۆ و نه و تﯽ ئا مان ئهو شهڕە لهژ ر
چاويلکهی حکوومهتﯽ ئانکاراوە سهير دەکا .حيزبﯽ پ .ك .ك .قهدەغه
دەکرێ ،چونکه ڕژيمﯽ تورك به ترۆريستيان دادەن  .پۆليسﯽ ئا مانﯽ ئهو
کوردانه ڕاوەدەن ن که هه گری پهرچهمﯽ ئهو حيزبه بن .کارخانه
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ئا مانييهکان ،چهك و تهقهمهنﯽ به و تﯽ تورکييه دەفرۆشن که ئهندامﯽ
ناتۆيه و بهههشت کﯽ بۆ سهرمايهدارانﯽ ئهو بوارە بۆ دروست کردوون.
لهڕاستيدا دەبوو ناوی ئهم کت به "نهتهوەی لهبيرکراو" بايه .ﻻی کهم
دوای ئازادکردنﯽ کۆبان له مانگﯽ فوريهی ٢٠١٥ەوە نهتهوەی کورد
لهژ ر تيشک کﯽ پڕنووردا ج ﯽ گرتووە .کورد بووە هۆی بهرگريکردن
له پ کهاتنﯽ و تﯽ ئيسﻼمﯽ .بهتايبهتبه هاوکاريﯽ ژنهکانيان .کورد ههو ﯽ
پ که نان و سازکردنهوەی ژيانيکﯽ نوێ دەدا .ههو ﯽ پ که نانﯽ
د مۆکڕاتييهکﯽ نوێ له ڕۆژئاوا و له باکووری سوريا به م له ناوەڕاستﯽ
شهڕ کﯽ ب ئهمانﯽ چهندين زله زدا.
ئ مه بۆ نووسينﯽ ئهو کت به سهفهرمان بۆ ڕۆژئاوا و باشووری
کوردستان کردووە .له ئا مان چاوپ کهوتنمان لهگهڵ ڕۆژنامهوانان و
زانيارانﯽ ئهو بوارە کردووە ،ههروەها لهگهڵ ئهو مرۆڤه تورك و
کوردانهی دژ به ﻻيهنﯽ ڕاستهقينه له مهل کردندا بوون .ئيمه دوو
ڕوانگهی جياوازمان ه ناوەته سهر ڕ گايهك :کهرام شاومب رگهر " Kerem
 "Schambergerنيوە ئا مان – نيوە تورك ،چاﻻکﯽ سياسﯽ و دادپهروەريﯽ
بۆ پرسياری کورد له تورکيا و ميشائيل ماين " "Michael Meyenوەك
مرۆڤ کﯽ ڕۆژهه تﯽ ئا مانﯽ له ڕوانگهی پهيوەندايهتيﯽ زانستيﯽ وەك
ژۆرناليست ك به دووقۆ ﯽ ئهو کت بهمان نووسيوە .ئ مه ههروەها دوو
و نهگرمان دۆزييهوە که ڕەنگه نووسراوەکه بۆيان نهناسراو بووب به م
و نهی ه ندە باش و بهکه کيان ههبوو که ت کستهکهی ئيمهی به باشيﯽ
تهکميل کرد و ڕازانديهوە ...

ما پهڕی ڕۆژهه ت  -بۆکان
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