
کوردستانی رزگاری و سربخۆیی خبات ل پناو
رەزا شوان

٢٠١٦/ مای/ ی١٤: نرویـج 

نیشتمان داگیرکراو، ل خبات و ،گالنی ستملیکراو و ماف زەوتکراو و

رزگارکردنی بۆ .. بوچانـدان ل دژی داگیرکران تکۆشانکی

ن و، بۆ ب دەستھنانی مافکانیان و، بۆ راگیاندنی نیشتمانکانیا

، کۆمی نتوە خباتکی پیرۆزەش بۆ رزگاری،خباتی.. سربخۆییان 

مافکیش ون نابت ئگر ھیچ. کردووە ارەوخباتی رزگاریان ،تییکانیکگرتووەکان و یاسا دەو

ندان و خۆڕاگری و کۆل سایی خبات و.. ێ و دوای بکوت خاوەن ماف دەستی لھنگر

، زووبت یا درەنگ، دەتوانن گل و نیشتمانکانیان ل داگیرکران رزگاربکن و، یشدابرخودان

. سربخۆیی خۆیان رابگینن 

ک .. وان گلی تکۆشر و  کۆندەری کوردمان، یکک لو گل ستملکراوان و نیشتمان داگیرکرا

یرۆز و جوانمان، ل الین داگیرکرانی تا ئمۆش بشی ھرەزۆری خاکی کوردستان، نیشتمانی ی

ب دڕندەترین شوەی نامردان، .. رەگزپرست و دڕندە و خونژ و دەقی بگانوە داگیرکراوە 

رەشکوژی ل کورد ،رووناکیاسا و رسا نودەوتییکان، ب رۆژی ل شت و ویژدان و، ودوور ل رە

..دەیانوێ شوناسی نتوەییمان بسنوە .. رەوا نابینن مانکورددەکن، ھیچ مافک ب گلی

ب ئقیتی لشکرتاری و ھزەوە مام لگڵ دۆزی رەوای کورد داگیرکرانی کوردستان تا ئمۆش

 بتوانن ب تۆقاندن و کوشتن و، ب چونک ئوە ئستم ک.. بم شکستیان ھناوە .. دەکن 

.دابدەن نی کوردستان، چۆک ب گلی کوردی قارەمانمانورانکرد

ب دەستھنانی ماف رەواکان و،ول پناوی رزگاربوون ل داگیرکران،ی رزگاریخباتشوازی 

ربیاندنی سر و،.. ۆیی ـخراگباتکالنی خی بارودۆخی گپ بو، توانی رانسروشتی داگیرک

بم ب .. ل گلکوە  بۆ گلکی تر، تا رادەیک جیاوازی ھی . .برگری و قوویی ستراتیژی

خباتی ، ئوانش،وی خباتی تاقیکراوە و دانپنراو ھنشوازی باجۆرە دوو شوەیکی گشتی،

 کدارییباتی چکورتی باس ل.سیاسی و ئاشتی و، خ ردوو زۆر بھ وازەکناوی شپ بات لی خ

: دەكین ..رزگاری 

) :گۆ گفتو( باتی رزگاری سیاسی و ئاشتی شوازی خ: یکم 



ڤتۆگۆیانشوازی خباتی سیاسی و ئاشتی و گگل ل گالنی ژردەست و نیشتمان داگیرکراو،

راگیاندنی بۆ ،مافکانیان وبدەستھنانی بۆ ، ل داگیرکرانمانکیانتبۆ رزگارکردنی نیش،گرتبر

ئمش .. نیشتمانکانیان بجبھن داگیرکرانیان ملکچ کردن، ک.. ۆیان ـدەوتی سربخ

.. وانا و دانا و شارەزای دەوت سیاستمدارانی ب تورگایکی ئاسان نیی، خۆڕاگری و پشوودرژی

سی و ئاشتی و گفتوگۆوە، ب ری خباتی سیاک ، )گـانا ( و، وتی ) ھیندستان (تی و:لوانش

بیست لو ئمان ..زۆرە شوازیخباتی سیاسی رزگاریش. .سەربخۆیی خۆیان راگیاند 

:: نشوازان

.ل دژی داگیرکران دا،ـ مانگرتن جماوەر ل سرتاسری نیشتمانی داگیرکراو١

.یشتمان نـ خۆپیشاندان و رپوانی ناڕەزایی ل دژی تاوانکانی داگیرکرانی  ٢

.کران رفرمانکانی داگیداوا و یاخیبوون و جبجنکردنی -٣

.رووبرووبوونوەی داگیرکران ھۆشیارکردنوە و ھاندانی جماوەر بۆ -٤

.وەنکانی داگیرکران ئاشکراکردنی تاوان قزە،بوکردنوەی بیاننام و-٥

. .رەکانی داگیرکرانوە ەل الین دەزگا سرکوتککردنی ئشکنجدانی بندکراوەکان،ئاشکرا-٦

ل تاوانکانکانیان ) ایتش ۆوچ ھیومان ر( ئاگادارکردنوەی 

٧وەی ووکردنکانی ـ بو ڤیدیۆ و سیدی و میمۆری دەربارەی تاوان ران نداگیرک.

ان ندرێ بۆ ئوەی دووبرکی رێ ب داگیرکر.. ەنگی و یکدەنگی و یکئامانجی گل و یک-٨

نوە بخلو ریزەکانی گن. . تیدایکی وتن لرکس میشھ چونک.

رکخستنی جماوەر ل پارت سیاسیی نیشتمانییکان و، ل رکخراوە مدەنیی کۆمیتی و -٩

ت ل فشار خستن سر داگیرکرانرۆییان ھب. .رۆشنبیرییکاندا 

١٠ یماوەردا ھست بزواندنی جھ رییان لکان کاریگـ سروودە نیشتمانیی.

ووە و خوندنوەی شیعر و پخشانکردن و پالرگرتن ل داگیرکران، ل ری بوکردنـ سرکۆن١١

.مبستدار و پالرگرتن ل داگیرکران تاری سیاسی و

.چککی بھزە ل دژی داگیکرانپوپاگندە . .ـ بوکردنوەی پوپاگندە ١٢



.ھواسینی پۆستراتی سیاسی مبستدار ل سر دیوارەکانی شون گشتییکان -١٣

بوخی داگیرکرانی ( :ی وەکگلکنووسینی رستو،نووسینی دروشمی سیاسی و نیشتمانی-١٤

رستی تری لم ) گانن کوردە و ئوە بیکوردستان نیشتمان( ، )وە داگیرکران بۆ دەرە( ، )کوردستان 

بۆی سجۆرە، بکاندالگشتیی نر دیوارەکانی شو

.ن کرارل دژی داگیگاتجاڕی و پالرگرتن و ـ بوکردنوەی ونی کاریکاتری ١٥

بۆ رکخراوەکانی . .نودەوتییکان و، بۆ دامزراوە ناوچیی و ردنی یاداشتنامی ناڕەزاییـ نا١٦

دژ ل پشلکاری و تاوانکانی داگیرکران بۆ ھماینی.. نی مرۆڤ و، بۆ ھیومان رایتش ۆوچ مافکا

.ونیشتمانیانی نیشتمان داگیرکراوب ھا

١٧وەیـ نووسین و بوکردنرۆژنام تی سیاسی، لو انەکو گۆڤارکانباب سایت ل

و نبیری و ھونری چونک خباتی رۆشران،کیرتاوانکانی داگستم و ل دژی رۆنییکاندائلیکت

ـ پشکشکردنی بابتی١٨.سیاسی بۆ رزگاربوون ل داگیرکرانبشکی گرنگن ل خباتی راگیاندن 

.، درامای رادیۆیی و تلفزیۆنیمبستدار وشانۆیی 

بشداری .. دەدەن ئنجامیانی نیشتمانداگیرکرانی کنکردنن لو ھبژاردنانـ بشداری ١٩

شانی یـ  دروستکردن٢٠.نکردنیش ل ھموو ئو ئاھنگ و بۆنانی ک داگیرکران سازی دەکن 

. نھنی ھواگری و زانیاری ل ناو دەزگاکانی داگیرکراندا 

ی خباتی رزگاری سیاسی و ئاشتییان ھن بو ناچارکردنی ئو شوازان و، ب دەیان شوازی تر

کچی داخوازییکانی گل رەسنکانیداگیرکرانی ملھوڕ، بۆ ئوەی کۆتایی ب داگیرکردن بھنن و، مل

ببن داگیرکراوەکانخاوەن نیشتمان.

 د ساس زیاتر ل لی کووردمان کگ رگری و رزگاری دایکی بباتخ ل ...ھوە موو ئو ش

ان لگڵ داگیرکرانی ر و، ب دکی زۆر پاکوە گفتوگۆمان گرت بخبات سیاسی و ئاشتییانم

گڵ شڕ و کوشتن و ھیچ کاتک و تا ئمۆش، ل ئوپڕی بھزیشدا ھرگیز ل.. کوردستان کرد 

ل رۆژکی شڕ ..گفتوگۆسد سای ( ک لگڵ ئوەداین.. و نابیننبووین و نینخونشتندا

فتوگۆ و ئاشتی و پکوەژیان نازانن، رانی رەگزپرستی کوردستانن، زمانی گئوە داگیرک)اشترە ب

مایان ل خاوەن ماڵ حرام ( داگیکرانن.. ل دژمان ھگیرساندووە شریان ک ئوە داگیرکران

. سامانی کوردستان دەدەزن .. و دەکننماجینۆسایدلسر خاکی خۆماندا، رەشکوژی و) کردووە



) :شۆڕش ( داری ـاری چکـرزگیخبات: دووەم 

الینی شکست دەھنت، چونک ،زۆر جار گفتوگۆ لگڵ داگیرکراندا، دەگات رگایکی بنبست و

و، تقسکانیان زابتدەیانولگڵ برژەوەندییکانی خۆیاندان و ھردەم و، بھزترنداگیرکران 

 کانیان لرجنداواکان و مالیرانبوە رەبن کانیانبکرجبنھا بۆ کات .. جگفتوگۆکانیشیان ت

بۆیان ب چارەسری ئاشتی ل خۆبایین و چونک .. ، خۆیان بۆ شڕ ئامادە دەکن وبردنسرە

ن و، تڕ و وشک تکردسرکو،وۆپراسیۆنی سربازی ئتنھا ھیز و، ییوە، لۆژیکی ئوان،ن

سووتاندن .

یان گالنی ماف زەوتکرا و نیشتمان داگیرکراو.. ین داگیرکرانوە ل ال،گای گفتوگۆدەرداخستنی 

پنا .. ک بۆ برگری ل خۆیان و، بۆ رزگارکردنی نیشتمانکانیان ل داگیرکرانی بگان ناچارکردوون

دەبت دوا ،گر پویستیش بتبم خباتی چکدارییش.. برن )شـۆڕش ( داری ـبۆ خباتی چک

بنرخ، ل پناوی زۆر ژیانی مرۆڤیش زۆر گرنگ و .. چونک شڕ کوشتن و بین ،ژاردن بتـھب

بم نیشتمان شیرینتر و بنرخترە .. بنرخ زۆر شیرین و گیان .. ( گرنگتر و بنرختردا دەبخشرت 

گیانبخشین.. ) خۆشترە ل ژیانی ژردەستی ..ردن ب سربرزیـم.. ( پیرۆزترین شت نیشتمان ) .. 

ئوپڕي قوربانیدان و نیشتماندا، لووتکی دسۆزی و نیشتمان پروەری و گل و ل پناوی 

خشسینب.

یش ) نووـئفالت( " تمان ــویستی نیشـتی خۆشـرین خۆشویسـبھزت: " دە ٠٠)ئابراھام لینکۆن ( 

مردن ب : " دە ش)دولۆرس باڤیری ( . "تمانـات خۆشویستی نیشـھیچ خۆشویستییک ناگ: "دەی

) کس ـایق بـف( نمری گلکشمان گورە و شاعیری )لسر چۆکزۆر باشترە ل ژیانی.. پوە 

رناگـرێ:دەت بدرێ قن ئـاو نخـو خ،داری ئـازادی بربد سبــفیـــداکاری ئ ــۆیی ب

..خباتی چکداری، شوازک ل شوازەکانی خباتی رزگاری ل دژی داگیرکران . ســــــرناگـرێ

بکارھنانی چک ل پناوی رزگاری و ). دا ھدی تفنگئـازادی ل لوولی ( چونک زۆر جار 

.داگیرکراوەـتمانسربخۆییدا، مافکی یاسایی و رەوای گالنی نیش

دا ) ١٩٧٤/ریـدسمب/ ی٢٤( دا، ک ل ) ٣٢٤٦(ارەـبیاری ژمتووەکان ل کۆمی نتوە یکگر

دنی خباتی چکداری ل دژی کوتکررھر ھودانک بۆ س" اتوە ـجخت لسر ئوە دەکدەرچووە،

چوانی پیماننامی نتوە و بگان و رژم رەگزپرستییکان، ب پیالیزمی داگیرکرئیمپر

 یوەندییپ ب تتایب ک ،وەیکانتییکانی یاسا دەوی پرینسیپکگرتووەکان و، جاڕنامی



وان دەوھاوکاری کردنی ن کان و بتییودەوتان ن " کانیی مافروەھا لیژنند ھمرۆڤیش، چ

ان لسر رەوایی شڕکرد ل دژی داگیرکردن کردووە، ب ھموو ھۆییکی ک ل تواندا جارک جختی

ئمش ئوە دەگینت، ک نتوە یکگرتووەکان و، .ە ) شڕ( رگای بت، ک ل نوانیاندا، 

ھموویان خباتی.. جاڕنامکانی مافکانی مرۆڤ و، یاسا دەوتییکان ھموویان دژی داگیرکردنن 

سیاسی و چکداری بۆ رزگاری و سربخۆیی ب مافکی رەوا و یاسایی گالنی نیشتمان داگیرکراو 

.دەزانن

داگیرکران ل، ک و ئازادیخـوازاریخوازـالنی رزگـئگر ب مژوودا بچینوە، دەبینین زۆربی گ

ەوە گیشتن ب )شۆڕش( وات ی دارـل ری خباتی چک.ووە و سربخۆییان راگیاندەرزگاریان بوو

ک ملیونک شھیدیان دا، تا فرەنسییکانیان )کۆماری جزائیر ( لوانش ب مافکانیان،ھیوا و

یاندا ل دژی گلی ڤتنامی ل شۆڕشک) .. م ڤتنا( ھروەھا. .جزائیر بجبھن ک ،ناچارکرد

ک ملکچبن و دان ب سربخۆیی ڤتنام دا نئمریکایان ناچارکردئمریکا قوربانییکی زۆریان دا تا 

.بنن 

پویست ئوەش بزانین، ک خباتی چکداری و خباتی سیاسی تواوکری یکترین و ھردوو بای 

خباتی برگری سیاسی و .. وەک چۆن مل ناتوانت ب باک بفێ .. بزووتنوەی رزگاریخوازن 

خباتی چکداری بب خباتی .. دەب ھاوشانی یکتربن .. ل پناوی ئامانجکدان شبرگری چکداری

رد دا کول بزووتنوەی رزگاریخوازی ب پراکتیکی خباتی سیاسی و چکداری،.. سیاسی سرناگرت 

.ان داوەتوەرەنگیپکوە 

کموە، چند شۆڕشکی جیھانی یل دوای جنگی.. ، دەستوستان داننیشتووین ئمی کوردیش

ژمارەی . ب ھزاران شھیدمان داوە . .برپا کرد دال کوردستانی نیشتمانی داگیرکراومانگورەمان

رەداگیرکبم .. ، کمتر نین ئگر زیاتر نبنل ژمارەی شھیدانی جزائیر شھیدانی کوردستان

کوردستان، تا ئمۆش دڕندەترین و خونژترین داگیرکری بونن ل رەگزپرستکانیدڕندە و 

ب ھزاران کوردیان کوشت، تنانت ،ب کوشندەترین چکی تازەزۆر نامردان و..جیھاندا ھموو 

.. ب کوردیان کرد و دەیکن ئوان راوە،ـنکوچی ناش. .مندانی کوردی ناو النکیان کوشتین 

ئوان مافی ئمش وەکو .. ئازادیخواز و ئاشتیخوازین و،بر ئوەی ک کوردین ولشتنھا

.ل سر خاکی کوردستانداھیدامزراندنی دەوتی سربخۆمان



بیر نسوەشتان پئران خداگیرک رگری و شۆڕشی رزگاریخواز،، کباتی ببن تیرۆر ناودەب

سربخۆیی بکات، یا ھر یکسانی ووی و مافگلک داوای ئازاد، ھر ب الی داگیرکرانوە.. 

،ھر سیاستمدارک، ھر نووسر و،نیشتمان پروەرکی دسۆز، ھر رۆژنامنووس و

ئوان ب ناپاک و .. ل رووی ستمکاری و تاوانکانیان بوەستنوە ھر چاالکوانک رۆشنبیرک، 

ب سدان کسیان تیرۆرکردن ت .. کدا ک تیرۆریستی راستی خۆیانن ل کات.. تیرۆریست ناویان دەبن 

جیھانوە، بزووتنوە ی ئازادیخوازانب الی بم.. ھا لبر ئوەی ک ھاوڕایان نبوون 

رەوای ، مافکیو بزووتنوە رزگاریخوازەکان نیشتمانییکانوازەکان و تکۆشران و شۆڕشرزگاریخ

.دەبن ناوکۆشرانی ئازادیخواز و رزگاریخوازان، ب قارەمانشۆڕشگان و، ت،و

.. گلی کوردمان، ھرگیز ب ئارەزووی خۆی پنای بۆ خباتی چکداری و شڕکردن نبردووە 

برگری ل گلکمان و ل کوردستانی ،ین ک چک ھبگرین وووکردھردەم داگیرکران ناچاریان 

،داگیرکرانیش ئوە باش دەزانن.. ئمش ئرککی پویست و پیرۆزە بالمانوە .. شیرینمان بکین 

گر کوتووبتشین زوو . .کورد دا نبووە و نییگلی رھنگی فملکچی ل و و چۆکدادان ک کۆدان 

.ھستاوینتوە 

خریان .. ھناون دا ب دەستمانل باشووری کوردستانل ئمۆدا ک ئو دەستکوتانش

نین دال ئاستی ئو ھموو قوربانییانبگومان .. کی خون ھناومانتدی یب دەریاپنکردووین،

.. کچی تا ئمۆش رەگزپرستان و نیارانی ئازادی و ئاشتی ومافکانی مرۆڤ .. ک داومانن 

 ، بکو ئوان ھیچ مافکمان پ رەوا نابینن و، بب زۆری دەزانن،د و کوردستاننیارانی کور

!شایستی ژیان و مانمان نازانن ؟

..کورد چاک و پیاوەتییکی زۆری ب سریانوە ھی.. ئم گالنی ک ئیستا نکوویمان لدەکن 

ب داگیرکردنی ..سوپاس پزانین وکچی ئوان ل جیاتی .. ل ھموو روویکوە قرزاری کوردن 

.. ئوانی پمان کردن خر " کوردستان و کۆمکوژی و نامردی پاداشتمان دەدەنوە، کورد وتنی 

"لمان بوون ب گورگ و شر

 تن دەوالی ل ک ،ژووییورەی مکی گمڕوەری و ستلی کوردمان قوربانی ناڕەوایی و نادادپگ

پشکی شری غدری .. بووین قۆچی قوربانی برژەوەندییکانیان .. لمان کرازلھزەکانوە 

کوردستانیان کرد ب چوارپارچوە .. بر گلی کوردمان کوت ی شووم ) سایکس بیکۆ ( رکوتننامی 

غدر و گورەترین باجی ئو ئمی کورد،سدەیکی تواوەوا .. و، مافکانی کوردیان پشتگوێ خست 



..  ـاتووە و درژەی ھیـۆش ئو ستم کۆتایی نھـتا ئم.. و ئو زلھزان دەدەینوە یتاوان

.. ب دەنگ مافکانی کوردەوە بھاتنای .. و ناییلنکردڕەوایی و ستمیاننائو ئگر سایکس بیکۆ

دەری و ـری و دەربورانکا، ئو ھموو کۆمکوژی و)تان ـدەوتی کوردس( دەبووین ب خاوەنی 

تاوانان دەرھق ب کورد ئو..دەھناننـان بسراران و، ئو ھموو نھامتییانیـئنفال و کیمیاب

وشی ئم شڕ و قیرانانی رۆژھتی ناوەڕاستیش تو.. ک تا ئمۆش درژەیان ھی ،ناکران

کورد چاوەڕوانی .. دا تپڕی ) سایکس بیکۆ ( وا سد سای تواو ب سر واژۆکردنی .. ئمۆی نابوو 

،ک داگیرکرانی کوردستان ورەوای و ن دەکرت،ن .. ئوەی ک ئمجارەش ستم لنکرت

خون و رەنگ و دەنگ و ھیوا و وت زلھزەکان ..کۆمگای نودەوتی و، نتوە یکگرتووەکان

گورەترین .. دا ـکۆنترین گلین ل ھموو رۆژھتک . .خواستی پنجا ملیۆن کورد فرامۆش بکن 

ەنی خاونبووین ب ،نتوەییکانمان وماف نگیشتووین ب تا ئمۆک ن ل جیھاندایشنتوە

دانیان ،رەوای وتووەکاننوە کگروە یئم مافانش ل الین نت. .دەوتکی سربخۆی خۆمان

ری کردووە .. ناوەداپسختیان لک جند جارد.. چ تو دەورانئاگیرک کوردستانیان ی ک

واژۆیان لسر رەوایی و یاسایی ئو مافانی گالنی نیشتمان داگیرکراو ھموویان کردووە،داگیر

.. ەنھموو بن و رکوتننامکانوب تواوی ب پیچوانیبم داگیرکرانی کوردستان .. کردووە 

وب رمانش ب،ب کگرتووبوە یتکخراوەکانی ،ەکان ورچاوی نوەرتی ، دمافی مرۆڤموو ژایھ

لی کوردمان دەککانی گوە ەن و، خواستر چاوی جیھانبن و،بدەککوژیمان لئاشکراش کۆم ب

.رۆڤ دەکنـمافکانی مامی گردوونی ـجاڕن،یاسا و رکوتننام نودەوتییکان وپشلی ھموو

ئگر بت و ل دووبارە .. رگی رۆژھتی ناوەراستدا دەژینن کورد ک ل ناوجپنجا ملیۆ

 ت ببت و کورد ننرخۆیی کوردستاندا نربس تی ناوەڕاستدا، دان بی رۆژھخشوەی نداڕشتن

تا .. ل رۆژھتی ناوەراستدا برقراربت ئوە ئاستم ک ئاشتی و ئارامی .. خاوەنی دەوتی خۆی 

..ی سربخۆ ) دەوتی کوردستان ( لوانش مافی دامزراندنی.. کوردیش نگات ب ماف رەواکانی 

تا رۆژی .. ناتوانن ب ئارامی و ئاسوودەیی بژین ،حسنوە ون تورک و ن عرەب و ن فارسیش، نا

رگیز ھ. ە و گالنش کمتر دەبنوقوربانییکانی کورد و ئ.. مزرت بزووتریش دەوتی کوردستان دا

ب داگیرکرانی کوردستانگر ئجا ئوە ژیری و دلریی، .. کورد لو گالن خۆی ب کمتر نازانت 

ی دەست ل شڕ و کوشتن و خونشتن و ران کردن، خۆیاندا بچنوە و لۆژیکی ئق بکاربھنن و

شڕ .. چارەسرناکرت ب ئۆپراسیۆنی سربازی و شڕ کشی کورد چونک ، ھبگرنکوردستان

.. یش زۆرتر دەکن گورەتر دەکنوە و، برینکان قووتر دەکنوە، زیانکانکیشکان ھندەی تر 



 گۆ، ب ئاشتییان و، بوا بیکترکردن بگیننتکی پاکوە، ب گفتوچارەسر ئوەی ک ب تنھا

..دروست وبرایتی و ھاوستیمان راستئوسا دەتوانین بین ..و یکجاری ئنجامکی سیاسی 

پ ل رابردووی خوناوی .. بژینو ب ئـارامیئاسوودەییب تی و ـب ئاشپکوە، ئوسا دەتوانین 

تۆی خۆشویسی و ..برینوەی، ل یادی نوەکانی داھاتوومانی جرگبتراژیدیا و کارەسات

.ل دیاندا بونین اوڕتی و یکترقبووکردنـھ

 م ئاکامی کورد بۆ ئکۆشاوین و ئیمدەکۆشینتم ھیوا و ئامان.. تتا ئ نیش ندی جان ..

.. دەدەین سیاسی و چکداریماندرژە ب خباتی،وۆڕشگری نسرەوت و سرسختینشئمی کورد 

ھردەمیش دەرگای گفتۆگۆ و . .ب ئستم نازانین دەم بوای پۆیینمانرھیچ شتکیش ل ب

ھردەم ئمی کورد .. ل ئوپڕی بھیزیشماندا .. مان کراوی و چارەسی ئاشتیدندانووسان

ل دەمھرشتۆپک.. و بۆ چارەسری ئاشتییانی دەستپشکربووین بۆ شڕ راگرتن و، گفتۆکردن 

ھز و ب ک خیایان خاوە ک بتوانن ب .. دووبارەشی دەکینوە .. گۆڕەپانی داگیرکراندا ماوەتوە

ئیرادە و بوای قوومان ب رەوایی چونکی . .چۆک ب کورد دادەن و، کورد ل ناوبرنشڕ و کوشتن 

ووی گورەترین و دڕندەترین بسن بۆ ئوەی ل ر.. ھیومان ب سرکوتنمان .. کیشی گلکمان و 

کوردستان یا ( دروشمی ئم .. ین برگری ل کوردستانی پیرۆزمان بک.. سوپادا خۆمان بگرین و 

.ە)نمان

و کانیقارەمانئازا و رگپشمک چۆن ب چاوی خۆتان دەبینن ک ئی داگیرکرانی کوردستان، 

ب دەیان داستانی قارەمانتی و ..بوایکی پۆیینوەسادەوە، بم بزۆر ب چککی کوردستان، 

رۆژ نیی ک گورزکی ،ی بکرگیراو ھینا وی داعیشەشکستیان ب ئوستورچۆن . .تۆمارکرد نبردیان

ت یکمین ھوای کانی پشمرگ بوونییھواڵ و داستان قارەمانییت.. گورچکبیان پیا نکشن 

پشمرگ بۆت زاراوەیکی جیھانی وشی ..شتی الپڕەی یکمی رۆژنامکان ماببوون میدیاکان و،

.. یدا جیھانکۆن و نویل کام شون و ل کام شۆڕشی.. و قارەمانییھاوتای ماناکی، ئازای.. و 

ی ، ل سنگرەکانی ھرە پشوەان شان ب شانی براکانیان وردستکویرە کچانی ش،کچکانیان وەکو

و پالمارداندا، وا قارەمانان ھرە پشوی ھشکردن و ھمت بردن، ل ریزەکانی وگریدابر

یان رسواکردوونو دڕندەی برەوشتانی مرۆڤایتی، داعشنردستان، دوژمکوکچانی ؟؟..ە شڕیان کردوو

. وانیکی ئوتۆیان ب داعش دا، ک ھرگیز ل یادیان نچتوە ..، کردوویانن ب پنـدی زەمـان و

شۆڕشگی و قارەمان ل ھموو کچـانیبوونت سومبلی ،تانـکوردسانیـ پشمرگ قارەمانکـکچ

بوونت وردی سر .. بوونت جوانترین ونی برگ و الپڕەکانی گۆڤارە جیھانییکان ..جیھاندا 



مودەی تازە و ل زۆر ل بۆت برگکی .. برگی پشمرگی کچان کوردستان .. ان زمانی کچانی جیھ

ان بۆ جوانی جلی پشمرگی کوردست،کچانیان ل ھندێ بۆنکانداھندێ ل وتانی جیھاندا 

:کووە ـنمرمان راستی وت) ردی ـپیرەم( گلکمان گورەی شاعیری و فیلسوفی . لبردەکن

ئسـتا رووی نداوە ل تئــریخی میللتــاتا 

قغانی گوللـ سنگی کچــان ب ل ھمتــا


