
مدەن بس رۆکانمان بیکتر بکوشت  

 

، مرۆڤ بویژدان و نتوەیکان دەکون لبدیھاتنی کارەساتکاندا
دەدات بۆ جولجول و ھریکی بشوەیک ھوی چارەسری 

ئازارەکی دیتمان لتلفزونکان،  بارودۆخک، ئوەی لو رۆژاندا
کۆڕەوەک، ئازاری ئو  و کیمیا بارانکمتر نبوو لکارەساتی ئنفال و 

شڕە بردە بۆ مژوی کورد زیاترە ل ئازارەکانی تر، ئازارەکانی تر دوژمن 
و وەک ئوە وای برپرسیار بوو، بم ئم ئازارە کورد بۆخۆی بدیھیناوە

  .ک بۆخۆت چکوچ لدەستی خۆت بدەی

نخوندنوەی پیامی ئم پمان وای سر وشکی و بمنتی لیکترو 
یکتر، بارودۆخی ئاوا دروست دەکات و کاروانی کوردایتی برەو ھدر 
دەبات و دوژمنانمان پ خۆشدەکات، ئگر باسی پش سانی 

وە، ئو پنج کسایتیی  ١٩٩١نوەتکانیش نکین، لدوای سای 
بشی  ەوای و پشەوایتی ئونسرەوە ھریکی بشوەیک فرما

خوارووی کوردستانیان کردوەو لو بیست سای فرماناوایشیاندا دەیان 
دەیان کارەساتی جۆراو جۆریان بسر کورد دا ھناوە، بۆخۆیان ھاوسفرەی 

قاقا لگڵ یکتر رز لیکتر دەگرن و خواردنی داھاتی کوردستانن و 
ست تازە لوالشوە منای خک لیکتر ھاندەدەن بۆ دە لدەدەن،

کردنوەو ھلوشینی ئو داھاتانی ک بناوی کوردەوە دەستیان 
  .دەکوت

 ل ،م نوسینتی کوردستان تاکو ئدەو رە کنرسوڕھکی زۆر سشت
 نان دۆالر دەداتلی کورد ملوای داھاتی گکت تی حیزبرکردایس

دەی و کارکی ھر ھموشیان دەزانن ک ئوە بشک لگن، کوردیکان
بم چند کسانک  ،نایاسایی لناو کۆمگای نونتوەیدا

لسرکردایتی ئو حیزبان ئو داھات دەخۆن و لخکیشی ئاشکرا 



کاک نوشیرەوان و کاک سالحدین و کاک علی باپیریش وەک  ناکن، 
دا کۆمڵ و رکخراو مانگان بشی خۆیان وەر دەگرن، لرەس حیزب و 

پرسیارک دت ئاراوە، ئگر کاک مسعودو مام جالل و دەوتی 
کوردستان ئو س برادەرە بنیاری خۆیان دادەنن، بۆچی ئو پارەیان 
دەدەن ؟، ھمان پرسیاریش لو س برادەرە دەکرێ و دەگوترێ کاتک ئوە 

ئو  باس لگندەی دەکن، بۆچی ئو پارەی وەردەگرن ؟، مگر نازانن
  پارەی مای میلتو ل تکای حیزبکان حرام ؟.

 ،س ببا ب سر بک ھوەیشی بکریھ موتان بیست ساھ
دەستداریتیتان کردوەو ھر ھموتان خۆتان کردۆت ملوینرو 
سرکوتوش نبو ون ل بروە بردنی وت، تاقی کردنوەی خۆتان داوەو 

ردنوەکدا، گلی کورد داوای دورکوتنوەی ھموو دەرنچوو ون ل تاقیک
   الیکتان دەکات.

گلی کورد دەیوێ ئو بارودۆخ سیاسیی ئمۆی لدەست نچی، ئو 
ھسوکوتی ک ھموتان دەیکن، لناوبردنی دەستکوتی سیاسی و 
برەو ھدر بردنی کاروانی کوردایتی، پاراستنی منای خۆتان و 

  ، دوارۆژکی روناک بۆ کورد پیدا ناکات.بکوشتدانی رۆی خک بیکتر

تکاتان لدەکم ب تکا ئو نامم بخوننوەو ھموو الیکتان ھاوکاریم 
بکن بۆ دروستکردنی کومیتیکی بویژدانی بالین بۆ دورخستنوەی 

ک لشڕی ئوەو بدیھنانی دەستکی ئاگرکوژنوەو گوڕینی بارودۆخ
خۆبخۆوە بۆ بیرکردنوە ل یکگرتنوەی کوردستان و دروستکردنی 

  دەوتکی کوردی.
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