
 
 
 

..!!  عسیزم نییه  کولتووری به ی پویستی بهری کورد هونه  
 

   دین تاهیر خره فه                                                                                        
قکردنی   وسات  کاره ش و پر له عسیزم مژووکی ره ی فاشی وکولتووری بهڕ گۆ  بهڕعسی گۆ رژمی به

  و رژمه ی ئه ساه] 35[می  رهه  بهمیشیان ئه   که، باشووری کوردستاندا کورد لهلی  ی گه  بۆ ئمه  یه هه
  دای کیره  زا  لهر تاککی کورد  م هه دا و بوایه له. تووینشجھ  بهی بۆ ش ک دیارییکی ره  که وه ییهفاش
ی  که نه  بۆگه عس و رژمه  به . بووهمشکدا تۆمار   ی لهڕ گۆ  بهڕعسی گۆ رژمی بهنگ و تۆقاندنی  برو زه زه
    بریتییهعس  به  رژمی فاشیستی وتی پی ناخۆش بوو کردییان  مرۆڤایهیشیان چ  درژایی حوکمی ره به
هراوی کردنی   گوندی کوردستان ، ژهانزار  ، خاپوور کردنی هه بجه له نفال ، کیمیابارانی هه ئه  ( :له

  ). هتد...  و  ، زیندان و سدارهڵ  کۆمه دستان ، گۆڕی بهکانی کور کانیاوه
 ئاسانی  روا به ه ه، داهنامانیان که ته میللهر سه  به ی که ساته رگه موو مه م هه  دوای ئه  وایهپتان 
ته بيرمان ده له   ؟ .. وه چ
مین سای  هه نزه کوردی دوای سی و میدیای زانکۆبینین  دهین و که ی پدهست ک هه  مخابن وهچی  که

زانکۆ مامۆستای .  وه دا بژننه کوردستان عسیزم له  کولتووری بهخوازن  ده  تازه  به  خۆی تازهحوکمانی
ک واب  ، وه وه  زانکۆکانی کوردستان بنه رس له ی ده وه کات بۆ ئه رز ده  قه غداوه  به عسی له  به کۆنه
رجاڕی  شمه  میدیای کوردیش قهروا  هه وبت مان نه هم جۆر  خۆمان زانا و مامۆستای له  به ئـمه

کانیان   ئاسمانییه ڤزیۆنییه له  ته ناه ی که رنامه هنن و به  بی عیراقی ده ره عسی عه  به شانۆکاری کۆنه
 س، هیدان و به  خونی شه  به  تی کردنه ر سووکایه ک هه راستی نه  به  که.ن که ند ده مه وه  پ ده گوایه

   جارکی دیکه  ئمه چونکه.  کوردستانلی م گه رجه نی کورد و سهکا تیه ها مرۆڤایه  به  به ته انهکو خی به
رموون  فه ن ده  و ده وه نینه ستییان داده  ژر ده مان لهیت وایه ته  سووک و ئاسانی کولتووری نه به

وری  کولتو رموون جارکی دیکه فه  ده.وه نه بکهتک  ئهکانم   جوانه موو شته ههش  جارکی دیکه
 بیزم و شۆڤنزمی ره   پان عهی  پایشیدا وانه  لهعسیزم و  بیر و بۆچوونی به ن له وایتیمان پر بکه ته نه
  ..!!.ن  کانی کوردستانی بکه ی ڕۆه مرۆ و ئاینده ی ئه وه بی فری نه ره عه
عسیزم و پان  به کولتووری   به  که یشتووه  پگه کوردستان ک له یه وه  نه  ساه ی سنزه  ماوه راستیدا  له
وت  تانه  ده  وه سته نقه ستی ئه  ده وه ، یانیش به ب ئاگاییه به  ئوه  ریکه چی خه که ،   نامۆیهبیزم ره عه
ر  مبه  هه  له زاریکه رمه  و چ شه وره ساتکی گه کاره چ خ بکرن ، ئا رده روه  په نه  بۆگه م کولتووره به
کی  الیه لی کوردستان له می گه رجه ک و سه الیه کانیان له رزه ربه  سه ماه هیدان و بنه ی پاکی شهونخ

  . ن ده نجام ده تیمانی ئه وایه ته ری نه روه  سه  دژ بهوه دیکه
 متوانی  خۆ ده ستم پکرد ، چونکه  ده کییه م پشه کدا بهستپ  ده  له که درگران ببوورن قهرانی  خونه

  وه کانمان بکونینه  برینه باشم زانی جارکی دیکه آلم به  ڕوو ، به مه  بخه سته به ی مه وه ش ئه وه ب ئه به
باشی  کان به  کوشنده رده  ده رنا ناتوانین له گه ین ، ئه کانمان بکه  ئازاره ست به ی هه وه ر بۆ ئه ، هه
  .ین تبگه

  .باشی تناگات ی به که مانای ئازادی وخۆشی ژیانی وآلته ژێ ، لهچ م نه ور و سته تا ئازار و جه مرۆڤ هه
بی  ره  زمانی عه الیتی کوردستان به ته سه  ڤزیۆنیم له له کی ته یه ر دیمانه وبه مه ند ڕۆژک له ر چه هه
  .بینی) دکتۆر فاضل خلیل ( نوی  بی عیراقی به ره ڵ شانۆکارکی عه گه له
  ژیان و   ئاورکی خرا له م ، پم باشه ی ناوبراو بکه رنامه ۆکی بهڕ  نوه ی باس له وه رله به
 
  



فاضل . د( ناوی  ، بهعس ناوچووی به رژمی له سیخور و موخابراتکی  عسی بوون و کۆنه  بهوستی هه
کی  ڕۆ ناوچوو دا ، چ جۆره عسی له شی به می حوکمانی حوکمی ره رده  سه  و بزانین له وه مه بده) خلیل 

  . تی بینیوه تایبه ری کوردی به  گشتی و هونه تی کورد به  میلله خراپی دژ به
فتادا  ستپکی ساآلنی حه  ده  و له  حیزبی شیوعی بووهندامی فتاکان ئه  پش ساآلنی حه]فاضل خلیل[

  .سع راتی رژمی به  سیخور و موخابه  بۆته ستاوه وه  نه نده وه ر به عس و هه ندامی به  ئه بۆته
  ی بولگاریا کراوه وانه عس بۆ خوندن ره ر لیستی به سه  لهشتاکان ستپکی ساآلنی هه  ده بوو له وه ر ئه هه

  ته م کراوه کی که یه ماوه غدا ، به  بۆ به وه ته ڕاوه  و دواتر گه ست هناوه ده  بواری شانۆ به و دکتۆرای له
  .اغد کانی به  جوانه ره کادیمیای هونه میدی ئه عه

 ستپکی ده  له:( و وتی وه  ، بۆی گرامه  شانۆکارکی ناسراوی کورده که سوید ، له  یه  ههم که هاوریه
  وکاته ئه   ،ه]  فاضل خلیل[و مانخوند ، ئه غدا ده ه شاری ب کادیمیای شانۆ له  ئه  له فتاکان که ساآلنی حه

 فاضل [وای نیشان دا که کانیدا ی قسه ژه در لهم  و هاوریه ر ئه هه. ناسرا عسیکی سیخور ده ک به وه
دوای نسکۆی شۆرشی  له. شی داهات که ره  و هونه و شانۆبوونی کورد و کوردستان هی ب گاته] خلیل 

  ره کادیمیای هونه  ئه کرده  نیازی خوندن ڕوویان ده ی به و خوندکارانه  دا، ئه]1975[ سای  یلوول له ئه
 [ستی  دهر سه له  ه بوون   سنۆک و خۆویست  مرۆڤی تر وانه شک له  به ۆ خوندن ، کهغدا ب کانی به جوانه

و عسی   به  تۆقاندن کراون به   به واتایکی دیکه عسی ، یان به  به  به کراون]ب سه فاضل خلیل و سالح قه
و  ندک له هه : ( و وتی وه رامه بۆی گ یه له سه م مه ی ئه رباره  دهولر  هه  له ش رکی دیکه  براده ).هتد.... 

  پاڵ عسی ، له  به سانایی ببوونه سووک و  شی شانۆ بوون ، به  به کادیمیا له  ئه ی له خوندکارانه
سالح [  دا ، که سک ده یان بۆ گه که  ماه وعس ی سیخوری به] ب هس قه سالح [چوون بۆ الی  ده وه شه  انهو ئه
  چووه عبی ده یشی شه رگی جه  جلو به ش به شی شانۆ بوو و رۆژانه کادیمیای به  مامۆستای ئه]ب سه قه
  وتی له سوکه  هه  شوهمان هه ر به یش هه] لفاضل خلی [بگومان.  وه رس وتنه ی شانۆ بۆ دهکادیمیا ئه
  .) ڵ خوندکارانیدا کردووه گه کادیمیا له ئه

 ]فاضل خلیل.  د[ڵ  گه  له الیتی کوردستان که ته ڤزیۆنی سه له  تهی رنامه و به هر ئ   سه وه رمه هگ دا ده لره
  سلمانی له ولر و  هه  بچمه ئستا نیازم وایه: ( می پرسیارکدا وتی   وه  له  که،م نجامدرا بکه دا ئه
   ). وه رس بمه ک مامۆستا ده شی شانۆ وه  به ر دوو شاردا له ری هه کادیمیای هونه ئه

ر دوو  چم بۆ هه خۆ نات من ده ربه  سه، ه ] فاضل خلیل[  که  پیاوه و بۆره موو شتک ئه جارێ پش هه
  .کرا بت ر داوای لنه گه رسی شانۆ ، ئه ی ده وه  بۆ وتنه که شاره
 بواری  ری له  ماستهو  رابۆوه وروپا گه  ئه  له  کهرکی شانۆکارم  کوردستان بووم ، براده  هاوین له ز که ئه

ولر   زانکۆی هه ی له رییه کادیمیا هونه و ئه له: (می پرسیارکمدا وتی   وه  ، له ست هناوه ده شانۆ به
  ندک مامۆستا له بین هه  ، ناچار ده مه  که زۆری شانۆ وه رس وتنه  بواری ده  پسپۆرمان له ، وه ته کراوه
  ). کوردستان  له وه رس وتنه ین بۆ ده غدا بانگھشت بکه به

   له نوکه ر هه گه  ، ئه م نییه  بواری شانۆدا که لی کورد پسپۆری له رز گه منیش پم گۆت برای به
ڵ دروست  گه ندییان له یوه کرت په ژین ، ده وروپادا ده  وآلتانی ئه شکیان له ژین به کوردستانیش نه
   کۆنه ن له غدا بانگھشت بکه  به ک له مامۆستایهر   هه ئوه.  وه رس وتنه  و ده وه ڕانه بکرت بۆ گه

  عس ، به  بهی ه مامۆستایان و کۆنه ئ خۆ ئه. وت ست ناکه تان ده سکی دیکه تر که کان زده عسیه به
  وه شه م کولتووره ر به  هه  ، پت وانییه  کردووه رده روه کانیان په عسیزم خۆیان و خوندکاره کولتووری به

رخان کرد  عسیزم ته ر سیستمی به سه کردن له رده روه  بۆ پهان دۆالری ملیۆن عس به به. کوردستان  وه دنه
   ندکی رمه  کاتک هونه گیان مدا پم گۆت کاکه که  درژایی ئاخاوتنه  له.

   لهردنر شانۆکارانی کو  هه وه رته گه وروپا ده  ئه ندی بواری شانۆ له مه وه زموونی ده ن ئه  خاوهکوردی
ن،   ل بکهیانری رمی هونه  جیاتی پشوازی گه شكی زۆریان له آلم به موویان به ر هه نام ههکوردستان 
عسیکی شانۆکار   به چی کات کۆنه که.  دوایاندا  لهبن ۆک ده و قسه  قسهی وه  بآلوکردنهریکی مخابن خه

 دواتر پم . وه لسنه  دهکانیان هراویه  ژه ته  ڕوومهور بن و سه  پشوازی دا ده موو له  بت ، هه غداوه  به له



 یان گا توانت کۆمه ده    یه رده روه ر سیستمی په  هه  بھنن ، چونکه رناکه ته  خه و پرۆژه  واز له گۆت تکایه
  ).هتد  ...  بیگۆڕت وی ببات و وه و پشه ره  به خراپی باشی یان به به
   کۆمدیا به ،  وه کی دیکه الیه  لهش] راسم الجمیلی [ی وه ک و ئه الیه  له]ضل خلیل فا[ی وه ئهوجا نازانم  ئه
  ..!!ی بچونم تراژیدیا  بهیان

 صوت [ ی  ئستگهرانی زرنه  دامه  له کک بووه کاندا یه سته کی ساآلنی شهستپ  ده  له] راسم الجمیلی [
یان گۆرانی   ده  که]یاس خضر [ عسی  به انی بژی کۆنه  گۆر ی خۆم نییه یان قسه مه  ئه] القوات المسلحه

الیتی کوردستان دا نیشان  ته نای سه ڤزیۆنی که له کی ته یه  دیمانه ر له  ، هه عس و صدام وتووه ر به سه به
دا  یه و ئستگه دا له] راسم الجمیلی [ ڵ  گه  له  که وه ی گرایه وه کانیدا ئه ریه وه  بیره آک له  یه درا و له

  ی واکه  ڕه  کورد و شۆرشه رناکی دژ به ته  خه ره  هه ڕۆکی یه و ئستگه ئه  ته به هه.  کاری کردووه
  . کورد ل هانداوینی تی کردنی شۆرش بۆ دژایه بی شۆڤینیزمی ره زاران عه  ههدام ڕه  باوه و  له ، که بینیوه

 ،  غدا بووه  ی شانۆکارانی به] ضابط االمن [ دا گۆڕ عسی گۆڕ به می رژمی به رده سه  له]راسم الجمیلی[ 
 سیخوركی ] الجمیلی راسم [ ناوچوون ، ی له که نه  بۆگه  صدام و رژمه  ی نیسانی سای پار  که]9[تا  هه
 و  وه کی زۆرهدر  رز و قه  شاری سلمانی بانگھشت کرا و  به ر سای پار له چی هه  که.  بووه م رژمه ئه

الیتی  ته نای سه ولر و که  شاری هه ش له نوکه  هه وه ئه.  پر کران ]دۆالر[ وز آلی سه گه کانیشی له انهگیرف
ش   پشکه وانه هنانی خۆی شهر  کردن و ده  ئاماده  له] لیالی رمضان [ناوی  کی به یه رنامه کوردستان ، به

   .کات ده
ی سویدن و م دانیشتووی شاری ستۆکھۆل نوکه  ههراقن وعیکی   خه بی شیوعی که ره  شانۆکاری عهندک هه
ڕكی رجا شمه قه کو  ، به  راسم الجمیلی شانۆکار نییه{ :بژن  ناسن و ده  ده] راسم الجمیلی[ یه م شوه به

  . } غدایه رانی به نو شانۆکا
  یه م شوه رنا به گه  ئهزان ، رست و نه په کی هه ست خه  ده وتۆته  کوردستان که مخابن میدیای کوردی له

. کرد ده نمایش نه  تییه قه م سه ی کوردستان خۆی به وه ره  ده و وه  ناوهرانی ر بینه رامبه میدیای کوردی به
ما و   ری شانۆ و سینه  هونهروا  هه جیاکانی میدیای کوردی و کی پسپۆری بواره  خه  له جیاتی داوا له
وار  خونده زان و نه کی نه  خه تا ئستاش داوا له چی هه ، که  بکردایههتد ،.... بیات و میژوو و   ده ئه
  ...!!  وایه نوکه  هه  که بوایه  وانه بوایه رنا ده گه ئه. کرت ڕۆی خۆیان ببین ده
عسیزم   کولتووری به رزکردنی  قهری کوردی پویستی به می ئازادی کوردستاندا ، هونه رده  سه رنا له گه ئه
ی  وه رخواردی نه هر ده ک ژه ی کۆنی خۆیان وهیالۆژ ک مامۆستا بیرو ئایده  کوردستان وه وو ، بن لهب ده نه
  .ن ی کوردستانی بده مرۆ و سبه ئه

عسیزم کولتووری   کولتووری به  به  جارکی دیکه دیسانوا  ئهیه ، روه به زن ئای چ تراژیدیایکی مه
  . وه نه که دهتک   ئهوایتیمان ته نه
  ...!!   عسیزم نییه  کولتووری به ری کوردی پویستی به  هونه سه  پتان بین به  هاتووه وه کاتی ئه 
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