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ی کارەسات و ين، ھهکهنهكسازی و گۆڕانکاریی بنچینهر خۆمان چاگهئه
؟ !بنڕوانمان دهسات چاوهن و کارهر ، ھهوهينهكهدهدووباره

يی وهتهست و ھۆشی نهنی ھهدا، خاوهتانی ديکهڵ میللهگهراوورد لهبهی کورد به
کو ند و دووربینیشمان وهيی و ژيرمهوهتهداری نهتمهند و سیاسهی خۆمان نین و بیرمهکوردانه

بوو و دههرابووردوو نیبووايهوانهمهر ئهگهئه. وتووهکه
يی خۆيمان نین وهتهتی نهنی دهکین خاوهيهوهتهنه. بوودهنه

ورهن سووپای گهتداری خاوهندين دوژمنی ده، چهشکراوهمان داگیرکراو و دابهکهو نیشتمانه
ناليهين و لهستهبه. مارۆيان داوينگهو به

دراوين، نجهشکهکراوين و ئازار و ئهستهوهوهتهکانی نهرستهزپهگهره
. مان چهکهو کۆمهوهتهچه

ساتی کارهيی و رابووردوويهستههوساو
.يهيی و نیشتمانیمان ھهوهتهنه

نی چهخاوهکهيه یهرچی سیاسیی ئهلومهھه
. ھهك کگرتوو و يهبا و يهو تهكناخۆماندا کۆکترين و لهيهدژبهۆر و جۆراوج
چی رانماندا، کهڵ خۆمان و دوژمنان و داگیرکهگهلهزموونهسات و ئهموو کارهو ھهپاش ئه

. گرتووهرنهرمان وهروبهومان لهند و وانه
ھیچ يهو ھهوهينهکهدهکانی رابووردوومان دووبارهر ھهوام ھهردهبه

.يشتووينگهکانمان نهيی و نیشتمانییهوهتهنهئامانجه 

خۆين و ربهئازاد و سهكيهندازهماندا تا ئهكهشتمانهبهله٢٦ی ماوهوهئه
، تاوهرهسهر لهخابن، ھهمهين، بهدهسهنی دهخاوه

مان كهتهبۆ میللهتگوزاريیانهبکهكی ھیچ گۆڕانکاريیهوه
اليی و ڕی مه، وهينهکۆنهو برينهوهبکه
ندين و چهوهکتری کوژيمان دهڕی براکوژی و يهشه. وهزيندووکردهاللیمان دووبارهجه
ترين ورهو گهوهکوشت دايهکتر و بهستی يهدهرگهھه

ناو تیی ناوخۆمان لهشی دوژمنايهو تۆوی ڕهوهسهساتمان بهکاره
.وهماندا چاندهکهتهمیلله

وهبیرمان له،بووايهدا، ده٢٦وی ئهماوهله،وهکانمانهزموونهروانگهله
ماند ری ژيانی خۆبهرلهسهکمان لهموو گۆڕانکاريهھهکهبدايهوهو ھهتهبکردايه
و رهکشتوکاڵبووايهدهكھهر له، بهبکردايه

ندين کارگهو چهو بکردايهپتهبووايه ئابووريی نیشتمانیمان، دهکردوومان بکردايهشهگه
بری کرا، لهدهوهش بهمهايهنرمان بینا بکردرھهو دامه

، ی که دروستمانکردوونمهرھهخۆرهشکره مشهو لهنشینکردنی ئهنهخانه
ريکی کشتوکاڵ وو خهوهنهدان بکهکان ئاوهگوندهکهکانمان ھان بدانايهجووتیاره

شت کردنی گستی ھاوردهدهنده چاولهوهئهتا وکانی ناوخۆ بوونايهرھهبه
مانهر بهھه. بنهوهرهدهلهکی ديکهیهكيهوهو خورادنهكخۆراجۆره

، جاران بۆ نموونه.ينر بکهسهکی زۆر چارهيهندازهئهتا،ژاریمانتوانی دياردهده



نم و جۆ و تووتنی ھهزوور، گهشتی شارهنھا دهتهر بهھه
دهده

ستی دهھاتهی کهيهتۆکمهپارهو بوودجهئهی بهوهبری ئهله.مهرھهبه
زار ندين ھه، چهوهسهکان و دهسهسیاسییه دهنهرانی اليهسه

کاندا، موو بوارهھهيشت لهردهروهىهمه
شکر مامۆستا و لهكنی يهخاوهبووايههککان بکردنايهوتووهوانهره

ند و رمهکنیککار و ديپلۆمات و ھونهند و تهو کارمهكندازيار و پزيشروونناس و ئهدهکۆمه
به. و بهربازيی کارامه

داری رمايهر و بازرگان و سهلهكهنی ي، خاوهمانهبری ئه، لهوهداخهبه
کانی تییهتايبهنديیهوهرژهخۆيان و بهر بیر لهھهرين کهروه

. خهو لهنهکهخۆيان ده

چی و دز و دهزار کۆمپانیا ساختهند ھهو چهبه
ئابووريی کوردستانیان ی کهوهله، بۆ باشووری کوردستان، جگهوه

بهیھا لهروهھه. ريکی کاری سیخوڕی و ئاژاوه، خهبنبۆش کردووه
وه و ھهو ژياندنهرهمان بهپیوی تورکیا، ئابووريی داتهوهوت و گازی کوردستانهنه

. ر کورد و کوردستانداسهنی دهمهقهو تهكو پارانهر بهھه. هبردوو
تايی و رهی سهدهوهو کۆمپانییا سويخوڕيیانهی ئهر لهھه
زانکۆی تورکی ٢يدا بوون،کانی کوردستاندا پهشارهنديی تورکی لهندی و دواناوهناوه

وهکانهن تورکهاليهلهنگهدان دايهسه، بهوهتهکراونه
کردن و کاری كتوريان بۆ بهزۆربهوه کهتهندين کۆرسی زمانی تورکی کراونهدهبه

شار و دان بنکهسهبه. وهتهسیخوڕی کراونه
ربازيی ی سهندين بنکهچه. رينوهريکی کاری سیخوڕی و ئاژهکاندا خهشارۆچکه
.هتورکی ل

، ربگرتايه، وهوهبۆمان ھاتۆتهی کهتهرفهم دهی کهوهبری ئهله
مانی و بهشکری نیشترگری و لهتی بهزارهجیاتی دروستکردنی وهچی لهکه

وقافمان ی ئهترين بوودجهورهن گهو خاوهورهزارهکانمان، وه
وتی مزگه٥٣٠٠وه،وقافی ئیسالمییهتی ئهزارهو وهئهیسايه، کهدروستکردووه

و رخانهجادووگهو و فهدان تهسهبیمان دروستکردوون، بهرهعه
ال و شکر مهلهكنی يهخاوه،مان بنیات ناوهانهخنووشته

ندين باند و نی چه
، شهرهشکرهم لهئه.ینگروپی ئیسالمیی سیاسیی دروستکراو و به

تدا ناو میللهرستی و توندوتیژيی دژی کچان و ژنانی کوردستان بهوام خورافیات و پووچپهردهبه
وتن و ئازادی وئاشتی و م ردهبهن لهورهربهو بهوهنهکه

.

كی جۆراوجۆری چهندين کارگهی چهن، خاوهر بهگهبووايهده
ن و خمانه، ئهکان بووينايهگريیهرربازی و بهسهرھهدروستکردن و به

ندين دهمانتوانی بهدهنین و خه
ژئاوای رۆلهختانهخۆشبه، بۆ نموونهتايیمان دروست بکردايهرهچه

کار بهيشیکهمهرھهو بهنی دروستکردن دامهمهقهو تهكکی چهيهکوردستان کارگه



خۆمان ھهرمان بهده. وتووهرکهو سهده
؟!نهمترکهتانی ديکهمیللهلهتوانین و دهدهيش میلله

بی ئیسالمی رهعهفاشیزمییشکری دڕندهڕی لهڕووی ترسناکترين شه
ی رنامهن و بهكهحهوهبییهرهناوی ئیسالمی عهو سهوهتهبووينه
وهھهکردووين و بهکۆمه

يی و وهتهتووين و ئاسايیشی نهردهشه. نکه
م رووداو و موو ئهی ھهوهبری ئهچی له، کهترسیدايهو مهشهڕهنیشتمانیمان له

کگرتوو و يهو ناوخۆی خۆمان يهوهو ھۆشیار بینهوهبه
نگهسهلهوهئاستی خۆيهای خۆی و لهتوانی بهكهر يهين و ھهبکه

ی کهكنییهئامادهك، ھیچ کهر بۆ نموونهچی ھههشمان، کدوژمنانی ھاوبه
ئامادهكھیچ که. وهنهئاژاوهکات و نزين خۆپیشاندان نهرگرتنی بهکار نهبه

کات و ئايینی و زهشتیاريیو گهمرهج و عهناوی حهی بهيهموو پارهو ھهی ئهوهبری ئهلهنییه
و کان و ئاوارهژارهھهن بهن، بیدهکهبی دهرهشی عهخشانهخۆبهکهوهرفترهسه
داری رستبهدهنین کهس و اليهھیچ که. کانی ناوخۆی خۆمانربووهدهربهده
رانهروهو نیشتمانپهرانهروهکانی خۆمان ببن و کوردپهتی و حیزبییهتايبهنديیهوهرژهبه

سیاسییهنهکان و اليهھهمه؟ ئیتر که ئه!ینفتار بکهرهوهینهبیربکه
ن و دهاليهس و يی له ھیچ کهمهئه

و وهبدهكموو ھهين و ھهخۆمان بکههيی لر دهنھا ھهين، تهبکه
کانی خۆمان موکوڕيیهو کهو ھهوهرابووردووی خۆماندا بچینهو بهوهھۆش و ھۆشیار بینه

. ينچاک بکه

، كھهباشويستهنهبهو راستییهموو کورد ئهکه ھهيهوه
باش و راستییهموومان ئهبا ھه.خۆی کورديیهربهتی سهياندنی دهکاتی راگه

ككك، ھیچ دهی جیھانگیريیهمردهسه
ی کانی ديکهوهتهموو نهکو ھهبمانهكيهوهتهکو نهيش وهگهکۆمه

بوونی کانی خۆمان بین، مافی ھهسروشتییهيیهوهتهنهنی مافهوان، خاوهکو ئهر وهھهجیھان، 
. كوهتهخۆی نهربهتی سهده

كوهکهیهمووی بهھه، باشترهكیهوهته؟ نه!!ينکهی چیتر دهڕوانچاوه
. بژییییی و کۆیلهستهو بهيیوهتهتی نهوهکهيهمووی بهھه
خۆی ربهيی سهوهتهتی نهدروست کردنی دهبیر لهيهوهو کاتی ئهبارهرج  لهلومهھه

بیر له. ينھهوهھهو بهوهينهخۆمان بکه
، دهمدا ماوهردهبه. وهينهرتر بکهمسۆگهکی باشتر وداھاتوويه

یار و ساز و تهين و خۆمان خۆماندا بکهلهییی بنچینهگۆڕانکاریچاکسای وووهخۆماندا بچینه
دهرانهروهو نیشتمانپهرانهروهپهوهتهکی نهيهردهروهپهنیا بهش تهمانهئه. وهینه

رماندهو فهرکردهدار و سهتمهسیاسهو بهندانهتی ژيرمهسیاسه
و يی و نیشتمانیی خۆمانهوهتهرمانی نهو فهكرئهمانهئه. دووربین دهخۆبووردوو و ژير وله

. يننجام بدهر دهھه

رامبهبهین کهده
.                  م نییهیهوهته


