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  !وهھه مو که س بۆی ھه یه  له م بابه ته  که ک وه ربگرت، به  شه ڕتی ناو بردنی سه رچا

 
 
 
 
ه رده مانه ی که  گه لی کوردستان، و سئه  ساڵ له مه وبه ر، 2700له  زیاتر   ،ر وه ک له  ونه ی خواره وه  ده یبینینھه 

 و ئه فغانستان و به شیکی پاکستانی ی ئه مۆفه التی ئران و کوردستانھه مو   ، بوئیمپاتوری مادی به  ده سته وه 
ه ر به شیکی زۆر له  خاکی خۆیان  کاردۆخه کان به  س ونجه دده کانی کوردانه وه  بوڕۆه کانی ماد و ئه مۆش به  ده ست 

و ئه    .سه روه ر بونهشانازیشیان ده کرد به م  سه روه ری خاک و نیشتمانی درینی خۆیان بون و ه رمانه واییان ده کرد وف
  .ناوچه کانی خۆی ده کردبه  گیان و به  دڵ پارزگاری له  سه رده مانه  کورد غوروری بو و 

 

 
 
 
 
 
 

  که ی به  ته واوی کۆتایی دت؟" کوردستانناوبردنیله "پۆسه ی 
  ؟له  ناو ده چنکورده کان که ی نه سی 
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 و دامه زراندنی ئیمپاتوری نیوه  پارسنیوه  ماد و به  ڕوخان و له  ناو چونی ئیمپاتوری ماد به  ده ست کورشی   دواتر
پارسه کانی  و که نیزی نیشتمانی ماده کان، ورده  ورده  ئه وه ی ماد بویایه  ده بو نۆکه ریھه خامه نه شی له  ناو خاک و 

نیان قه بوڵ دا بونایه  و سه روه ری پارسه کا به  ھه مو تواناوه  له  خزمه ت به  قه ومی تازه  پگه یشتوی پارسبکردایه  و
به  زمانی عیلمی ئه مۆ پی  له  ناو مشکی پارسدا ماوه  و که  تا به  ئه مۆکه ش ھه ربیر و بۆچونه ی  ، ئه و بکردایه

م نه خشه ی خواره وه  ده بینین که  چۆن خاکی کوردان له .   سه ر گه النی بنده ستی خۆیاندا ده کوترت شۆڤینیزمی فارس به
ڕۆژ به  ڕۆژ چکۆله تر و چکۆله تر ده بووه وان! 

 

 
 
 ،  ھه ر درژه ی ھه بوه  و کیانی کوردان ھه تا ڕابردو به ره و داھاتو ھه کشاوهی نیشتمانی کوردانم بچوک بونه وانه ئه 

  و کوردان به  ھۆی نا یه کگرتویی و لک حای نه بونیان له  یه کترته وهۆ چکۆله تر بھه ر به  شوه کی ب پسانه وه 
دیاریشه  ئایین و ھشی عه ڕه به کانیش بۆ سه ر خاکی ، ھه  تا ھاتون زیاتر لک دور که وتونه ته وه  و نادسۆز بون

وارتره وه  وه ک له و ونه ی خن و ھه ر کوردستان ڕۆی کارگه ری ھه بوه  له  سه ر ئاڵ و گۆڕ پ ھنانی نیشتمانی کورده کا
    .، نیشتمانی کوردان ھه ر دت و بچوکتر ده بته وهبه رچاو ده که وت
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شار و  کوردستان و گه لی   ناو بۆ  قه ومه کانیترخزاندنی ک دور کردنه وه ی کوردان له  یه کتر و ت ورده  سیاسه تی لورده 
ته بعید و  ڕاونان و  دواتریش و تورک کردنی کوردان وبسیاسه تی به  فارس و عه ڕه گونده کانی کورد و ھه روه ھا 

 گه لی  به  شوه ک کهتا ده ھات زۆرتر په ره ی ده گرتتمانیان، ھه ده رکردنی کوردان له  سه ر خاک و نیشدورکردنه وه  و 
    !، ھه ر وه ک له  ونه ی خواره وه  به ر چاو ده که وتکوردستانی ڕۆژ له  گه ڵ ڕۆژ لک پژ و بوتر ده کرده وه 
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وجار شه ڕی یه که می جیھانی ھاته  گۆڕه وه  و بۆ کۆتایی ھاتنی ئه و شه ڕه  نیگریسه  که  کورد خۆی ھیچ ده ستکی تیدا ئه 

 بیارییان له  سه ر خاکی کوردستان ده دا و به  شوه ک که  کوردستانیان به  چوار مخه  ، که سانکی بگانه  ھاتن ونه بو
ی غه یری داگیر که ر   ده وه تی ئینسافانه  به  سه ر چواربمه سئوالنه  و ان به  شیوه کی زۆر نا کشا و وتی کوردانی

 شبه شکرانی خاکی کوردستان ئه وانی ، ھه ر به  ھۆی داکورددا دابه ش کرد، که  دیاره  دو وتیان واته  عاق و سوریه
  . ونه ی خواره وهوانه  ب!تر بونیشیان نه بوشه وه ت ڕاگه یندران، ئه گینا پان و به  فه رمی وه ک ددروست کر
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ک که  ئه و دو ، به  شوه  بریاره  شومه که ی لۆزان کوردی چوار مخه  کرد و دو وتی عاق و سوریه شی لبۆوه به 

 نین ناوی کوردستان ش و حازریده خۆنواته  کوردستان  ، ئستاکه  وه ک به چکه  دوپشک له  دایکی خۆیان وته  ساوایه
له  ھه مو وتانی داگیر که ری کوردستان ئه مۆکه  بت کوردم، دیاره  جگای به ندیخانه یه  و  و ھه ر که سکیش ستنببی

 !!، به  بی ئه وه ی که  کرده وه کت کردبتبه س وتنی وشه ی کورد کافیه  بۆ ئه وه ی که  ببی به  ترۆریست
 
 
 

بۆ اسه تی پاکتاو کردن و نه ھشتنی شاره  کوردیه کان به  ده ست کورده وه  ده ستی پ کرد، به  شوه ک که  سیدواتر 
 فاشیستی ئران، زۆربه ی شاره  کوردیه کانی باکوری ڕۆژھه تی کوردستانی ناو نا نمونه  حکومه تی ڕه زاشای

اری ئازه ربایجانی ش و بناو و مه که ندی کران به   مه راغهاره  کوردیاکانیش له وانه  شبه شک له  ئازه ربایجانی ڕۆژئاوا و 
ر وه ھا ڕه زاشای فاشیست نۆ شاری ناو نا ئوستانی ھه .  رچاو ده که وتڕۆژھه ت، ھه ر وه ک له  ونه که ی خواره وه  به 

به م شوه  ئا .   وهکوردستان جیا کردهڕۆژھه تی کوردستان و کرماشانیشی ناو نا باخته ران و لۆڕستان و ئیالمیشی له  
به ڕوه  ده برد و له  به ر ڕه گه زپه ره ستانه کانی خۆی به  شوه ی ڕه سمی ڕه زا خانی فاشیستی په ھله وی له  ئران سیاسه ته  

ڕه خنه  بگرت ه م باره وه   ل بۆی نه بوھیچ وتکشک له  ئران، دستان به  پی بیاری لۆزان ببو به  به کورئه وه ش که  
کشه ی ناوخۆیی ئران ده خاه ت کردن له  و ھه ر ده وه تک ڕه خنه ی بگرتایه  یا خۆ ده نگی به رز بکردایه وه  به  ناوی 

 له  عاقیش شاره کانی که رکوک و موس و ھیتر ده کران به  شاره  عه ڕه ب نیشینه کان و له  تورکیه  و  !!مه حکومیان ده کرد
  !ھه ر ده م به رده وام بوهبه  ھه مو شوه کی دزو گه زپه ره ستانانه  له  سوریه ش ئه م سیاسه ته  ڕه 
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ر وه ک له و ونه ی سه ره وه  ده یبینین، ئه مۆکه  له  سه ر نه خشه ی جوگافیا، وشه ک یا خۆ وتک به  ناوی ھه 

بۆ ته واو کردنی شه ڕی یه که می ھه ر وه ک له  سه ره وه تره وه  باسمان ل کرد، زلھزه کانی جیھان کوردستان نابینین و 
و ئه وانیش ه شیان دا به  ده وه تکی ده مار گرژی ناحه ز شکوردانیان دابه ش کرد و ھه ر به جیھانی ھاتن و وتی 

وه ی که  چۆنه  ئه م  ئه . نه ته وه ی کوردیان قاند و سه ریان پان کرده وه نه یانکرده  نامه ردی و ھه تا توانیان و بۆیان کرا
ئه وه ی که  دوژمنه  ده غه ه کانی پیان وایه  که  ھه ستی نه ته وایه تییان له  ، ده گه ڕیته وه  بۆ گه ه  ھشتاش ھه ر ماوه 
  .پویست ناکات که  له  ناویان به رنئیتر بیری کۆیله تیان خستۆته  ناو مشکی دانه  دانه یان و کورده کان سه ندۆته وه  و 

 
 ، به  شوه ک که  زۆربه ی کورده کان خۆیان به  ئه م ھه سته یان له  کورد دا پک ھناوهحه ده کیش ڕاست ده که ن، تا 

 کوردیه کان خۆیان به  حیزبی  حیزبه .وتی داگیر که ر ده زانن کی خه کی کوردستان نازانن، به کو خۆیان به  خه
 خه تی داگیرکه ران نی داگیر که ران ده دون و به وتی داگیرکه ر پناسه  ده که ن، ڕۆشنبیران و ڕۆشنفکرانی کورد به  زما

زۆربه ی کورده کان ئه مۆکه  ئیتر پیان وایه  که  ھه مو شتک کۆتایی ھاتوه  و ده وه ت و حکومه ت و وتی ده نوسن، 
جۆره  وتاره  ، که  ئه و ه  بزانن پویسته  ک  کوردانه  مو ئه وو خه یاکه  و ھیچی تر، به م ھهیه کگرتوی کوردستان خه ون 

ه  که  داگیر که رانی کوردستان  ، سایانی سا و له  ناو مشکیان قه تیسی به ستوه که  ئه وان له  زاریان دته  ده ره وه
، ئه گینا وتکی یه کگرتوی نه وه  و به م شوه یه  بدوه نه م شوه یه  بیر بک بانکاریان له  سه ر کرده وه  که  ئه و

کی مژوییه  بۆ ئه وه ی که  کورد له م ھه مو ه گر و پویستی ، به کو ڕاستیکی حاشا ھه نکوردستانی ھیچ خه ون نیه
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و که سانه  پویسته  به س ئه وه نده  بزانن، که  چۆن بو توانرا به س به  ه  ئ.به شمه ینه تیانه ی و له  کۆیله تی ڕزگاری ببت
ڕب و ن له  کورد و عه  ، به  مه رجکیش که  تکه یکهسوریئیمزا کردنی بیارک له  لۆزان دو ده وه تی عاق و 

ی یه ک نه ته وه چه ند ئایینی جۆراوجۆر، به  ئاسانی پک ھات، چۆنه  که  ناتوانرت ده وه تکی یه کگرتو له  ته نانه ت 
  ؟وه ک کورد دروست بکرته وه

 
 زۆر به  وریاییه وه  ئاگایان له  جم و جۆه کانی وتانی به  خۆیاندا ھاتونه ته وه  وزۆر مۆکه  خۆشبه ختانه  کورد ئه 

ی ه  زلھزه کان له  ناوچه  ئاۆزه کستاتژیو مه  به رناته نانه ت زۆر به  خه مه وه   و یشه  زلھزه کاندراوس و جیھان و
گه لی کوردستان ڕۆژھه تی ناوه ڕاست ته عقیب ده که ن و زۆر ھه ست به  مه سئولیه ته وه  بۆ ھه ر کرده وه کی دژی 

نه وه  و ھه ر وه ک له م ئاخرانه شدا دیمان زۆر به  وریاییه وه  کرده وه  تحکومه تی فاشیستی نی رۆریستیه کاده جو
، مه حکوم کرد و له م که لو په له کانی تورکیاته نانه ت ته حریمی تورکیایان به خۆ پشاندان و دژایه تی کردن و 

 .بابه ته وه  یه کگرتوانه  کاریان کرد
 

ی ترۆریستی دژی  له  به رانبه ر ھه ر جۆره  کرده وه کوانه  یه کگرتی کوردستان به  تکای ده نگته وه  بم که  گه لماوه 
 ئه وه ی که  زۆر جگای سه ر سوڕ مانه  و دیاریشه   ، به مئازادیهسه ربه خۆیی و  بۆ ئه وه ی که  تینوی ده وه ستته وه گه لی 

 له  فارس و ئازه ریش به  خۆیانبه  داخه وه  حیزبه  کوردیه کانن که  زۆربه ی  ، به  ھۆی به رژه وه ندیه کانه وه یه  که  ئاوایه
ئه م به رژه وه ندیانه  ایا  ئ.ده زانن   له  تورکه کانیش به  تورکیاییتر و سوریاییتر وو له  عه ڕه ب به  عراقیترئرانیتر 

له  ھه مو مرۆڤایه تی  ، به م ده کرت بین که  به  ھۆی ئه وه وه ی که  ، جارێ دیار نیهکه ی و چۆن کۆتاییان پ دت
 سای ڕابردوتر 60 تا 50 له  بنه ماه ی جیھانی له  ده  سای ڕابردودا به  قه د کو کوردیش نه ته وه جیھان 

 و سه ته الیت و کومونیکاسیون)  ئیرتیباتات( مو بوارکدا و له وانه ش ته کنۆلۆژیا و کامپیوتر و پشکه وتنی له  ھه
انی ئه م دوایانه ش یه ک ، ده کرت بین که  ڕوداوه  سیاسیه کان و ئاوگۆڕه  ژئۆپۆلیتیک به  خۆیانه وه  بینیوهئینتنت

کی سه ربه خۆی  له  چه ند سای داھاتودا بتوانت ببته  خاوه نی کیانشانه وه  ببینن و کوردیخاییکی به رچاو به  خۆی
بتوانت وه ک ھه مو وتانی جیھانی چاره نوسی خۆی به  ده سته وه  بگت و له  بنده ستی و له  کۆیله یه تی  و کوردستانی

 سیسته میکی  م قۆناغه  به  سه رکه وتویی کۆتایی پ بنت و ئه وجار بچینه  پای داڕشتنیبۆ ھه میش ڕزگاری ببت و ئه
ی نه ته وایه تیمان به رز و به ڕز  و له  ھه مو شوینک ئا وه  بکه ینشایانی گه النی کوردستان و شانازیش به  خۆمانه

  !!! ھیوای ئه و ڕۆژهبه . بیر و باوه ڕی ھیج نه ته وه کی دیکه  بکه ین، به  ب ئه وه ی که  ب حورمه تی به  ئا و ڕابگرین
 

 2707 ی گه ڕزانی16
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