
!ئۆجاالنی زەینی من، ئۆجاالنی سربخۆییخوازە و بس

سوورکو زەکی

١٦ ر کـرا، مـن لستییدا دەسبودەوکی نیکۆملگ ز ئۆجاالن لڕک بر کاتوبمساڵ ل

ــل  لی ئۆتۆمبــوپ ــام و فرۆشــگای کل ــی(ڕۆژھت دەژی ــوو)لوازمــی یدەک ــاتدا ل . م ھب لم ک

ئم . ڕۆژھتی کوردستان خۆپشـاندان و نـاڕەزایتیی بریـین بڕـوە چـوونچندین شاری تری 

ھوا زۆر خکــی ھژانــدبوو و منــیش یک لوان بــووم ک لگڵ کــۆمکی زۆر ل چاالکــانی 

فرھنگی و مدەنـی و کۆمـک ل خکـی پیرانشـار ل بر دەرگـای فرمانـداریی ئم شـارەوە 

لم . ڕپوانکمـان دەسـت پـ کـرد) فلکی ئیسـتقالل(انی سرەکیی شار کۆ بووینوە و تا مید

:ڕپواندا کۆمک درووشم دران ک بشک ل درووشمکان ئمان بوون

!ھر چوار پارچی کوردستان، یک وت و یک خبات

!بژی سرۆک ئاپۆ

رگ بۆ تورکییم!

نر دەمئۆجاالن ھ نک بمتا کوردھ!

ندیین درووشمی ترو چ.

ڕپــوانک ل ســرتادا زۆر ھــمن بــوو و ل ڕــگدا ســات ب ســات ژمــاری خۆپشــاندەران زیــاتر 

دەبـــوون و ل نیـــوەی ڕـــگوە بروە فلکی ئیســـتقالل ھـــزە ئمنیتییکـــانی ســـر ب ســـپا و 

رەی بســــیج و ئیتالعــــات و نیــــرووی ئینتزامیــــی وەک مــــار و مــــروو ھــــاتبوون نــــاو شــــار و دەو

ـــرت ـــ ھڵ دەگ ـــان ل ـــیلم و ونی ک گیشـــتیین . خۆپشـــاندانکیان دەدا و ژمارەیکیشـــیان ف

فلکی ئیستقالل بـۆ بوەکـردن ب خۆپشـاندانک کردیـان دوو لت و الیکـی برەو شـقامی 

ک ئو (ئیســـتقالل ڕۆییشـــت و الیکی تـــری ب شـــقامی بھشـــتییدا برەو فلکی ئـــازادیی 

گڕایوە و لم کاتدا ئم بشـ ک مـن ) بوو ک پشتر ل فرماندارییوە لیوە ھاتبوومسیرە

منـیش قت ئنـدامی پکک نببـووم بم وەک تـاککی . لگیدا بووم ب درووشـمدەر مـایوە



بــۆی لم کــاتدا ک ھــیچ درووشــمکم لبر دەســت . کوردســتانیی ئۆجــاالنم زۆر خــۆش دەویســت

بوو بوە نکمـوو پـش ھکـکشـوو و خکانی پدرووشـم رز دەسـتم کـرد بکی بدەنگ م ب

بم شــوەی دەوری فلکی ئازادییمـان لــدایوە و گڕایــنوە فلکی . دووپاتیـان دەکــردەوە

پاشان ھزەکـانی سـپا و ئیتالعـات دەسـتیان ب بوەپکردنـی خـک کـرد و ب وـن و . ئیستقالل

ھڕەشیان ل خک دەکرد و خۆپشـاندانک وردە وردە کۆتـایی ھـات و خـکک فیلمھگرتن

...بداخوەم ک من لم خۆپشاندان ھیچ ونیکم لبر دەست دا نیی... بوەی کرد

 گشـتیی و ل ورە بئاستی کوردستانی گ ورەیان لکی گریینی کاریگڤاالن و ھز ئۆجڕب

ھبـوو و کـوردی ئم بشـی کوردسـتانیان ب خبـات و تکۆشـانی بـ وچـان باکوور بتـایبتیی

بـابتی یکپـارچیی کوردسـتان و خبـات بـۆ کوردسـانی گورە و سـربخۆ، ئامـانجی . ژیاندەوە

لمــژیین و خونــی دــریینی خکــی کوردســتان بــوو و خبــاتی پــارتی ســرەکیی کوردســتان، 

ــدکی ــاوەدا، ھوم ــوو ب ھمــوو خکــی کوردســتانپکک، لم پن بم بداخوە . گورەی داب

گیرانـــی بڕـــز ئۆجـــاالن کـــاریگرییکی گورەی ھبـــوو لســـر ئاقـــاری ڕەوتـــک ک ئۆجـــاالن و 

ھڤــانی دەســـتیان پـــ کردبـــوو و ئم گیـــران بــۆ پکک ب تـــایبتیی و بـــۆ کـــورد ب گشـــتیی 

یــــاتر پــــی دگــــران بــــووم لم مــــاوەیدا، ئوەی مــــن ل ھمــــوو شــــت ز. گــــورزکی گورە بــــوو

دەســـتھگرتنی بڕـــز ئۆجـــاالن لم بنمایـــان بـــوو ک پـــارتی کرکـــارانی کوردســـتانی لســـر 

دامزرا وات خبـــات بـــۆ ســـربخۆیی کوردســـتانی گورە ک ھیـــوادارم ئم تنیـــا تـــاکتیککی 

ـــۆی دامزرا و ب کـــاتیی بـــت و پکک ھـــیچ کـــات دەســـتی لم ئامانجـــان بر ندابـــت ک  ب

من لسر ئم بـاوەڕەم ک ئگر ئم . ھزاران گنجی کورد گیانیان بۆ ئم ئامانج بخت کرد

گلکـۆمی سـر بڕـز ئۆجــاالن شکسـتی ھنابـا، ئو ئســتاش ھر بـاوەڕ و سـتراتیژیی پشــووی 

!ییخوازە و بسھر بۆیش بڕز ئۆجاالنی زەینی من، ئستاش ھر ئۆجاالنی سربخۆ. دەبوو

ــر دەســتی  ــدانییانی سیاســیی ژ ــز ئۆجــاالن و ســرجم زین ڕــۆ ب ــازادیی ب ــوای ســمتیی و ئ ھی

!داگیرکران

!سرشۆڕیی و شرمزاریی بۆ پیالنگانی ناودەوتیی بناو الینگری مافی مرۆڤ
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.شازدەیمین ساوەگڕی دەسبسرکرانی بڕز عبدو ئۆجاالن


