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وان  له ن  بوو کهیی وه ته  نهیش  گهیک هیمھاباد، چرا  کوردستان لهیمارۆک
  ئازاد و یکی کوردستانیادنانیسازدان و بن و به وه هی دایشکیت) ١٩٤٦/١٩٤٥(ینسا
  .کرد زهیپراکت ی کوردیزمیونالی ناسی نهیژم  لهی، ئاواتۆخ ربه سه

 یک هی وه نگدانه هڕ ،یووداوڕ  له کورت و پیژوومار و مۆ کیکھاتن و پیت هینۆچ
ک   وهیشیپ  لهیکچوونها ت روه ه کورد ، هیژۆڕ دوایکان ر رووداوه سه  خستهیست خه
  . وه هی کورد ماۆادگار بی  بهییژوو میک هیایدیتراژ

ر چاو  به وه هی اردهیو د  ئهیکان کورد و دراوسی وه ته  نهیژوو می وه ورد بونه له
ت دا  بهی تایکناخۆق  کورد لهی دراوسیکان وه ته نه ک له هیر  هه ت کهو که ده
ش یزمیالیمپریزم و ئیالینۆۆ کیم رده سه ت له نانه و ته زراندووه مه داانیۆخ یت هو ده

 یت هو  دهیزه  بهیکڤیترناتک ئا و وه بووه  ههیی وه ته نه یت هو ان دهی که هیر  دا هه
  . پاندووه  کورد دا سهیل ر گه سه ان بهیۆ خیت سه ، ده

 یماف ی وه رگرتنه  وهۆ ب کوردیل  گهیبات  خهیژوو مییژادر له ند که ر چه هه
 یکان هۆڕن  هیال ک له هییداکاریختکردن و ف بهۆخ شنه مو چه لکراو ، ههشپ

 ،کان نهیشۆکر و ت گهڤ موو ته  ههیم ئامانج و ئاکام ، به شان دراوهین وه کورده
م  ئه ارهید.  م داوه هه ر ان بهیچوندا و تیی و کاولکارییۆچ  قهیایدیتراژ
 یۆ من هیواب به ، که هی ان ههیرۆراوجۆ جیۆن و هی نۆ هب مبارانه خه اردهید

ئاکام دا کز   و لهیی وه ته  نهیری بیبوون ر نه سه وه تهڕ گه ده اردانهیو د  ئهیک ره سه
ت و   لهیۆه تهۆب انهیشۆخ م نه ئه ت کهبگوتر  باسهیانیاش.   بوونهۆخ  بهڕ باوه یبوون
کتر،  هی ا لهی جیی لوکایشڕۆ شیکھاتن کورد و پیی هو ته  نهیشڕۆ شیبوون ت  په
 یر ودهی بژیک هی رچاوه  سهیبوون  نهیۆه ش بهیکان کتره هی ا لهی و جیلوکا شهڕۆش
 دوژمنان و پاش یت ش خزمهۆ و خیرد ر چاوهژ ته ونهوت م کهیدا ر ، به باوه گهج

  . وه ته واندراوه  دوژمن خهیست ده ان بهی راکه ک هه هی ماوه



 ۆ ، بیی وه ته  نهیری و بییۆخ ربه  سهیگر هه کوردوستان ، ئایاتکۆم دیمارۆک
کرد  مھاباد هه  لهی کوردی وه ته  نهییۆخ ربه  سهی کورد دا ئایژووم مجار له که هی

مار ۆ کیکشکان تی دوایر چ گه ئه. سپاند  ژوو چهم ی هڕ الپه  لهی کوردیل  گهیو ناو
ر مار کوۆ کی گهڕت و و مار داکهۆ کین ئاه ان نهیستیل و گه یکان هۆڕ، 
ش ۆ خی وه بزووتنه ک لهش باسمان کرد ، به  کهیۆمان ه هه سان بهیم د ، به وه تهب

ر   سهیوتنخواز شکه پیشگر پیکنگ ک ئاسته  ، وهیماۆ خیۆم سته  دهیت خزمه
 انی کوردستانیت ژههۆڕ یشڕۆ شی خماخه ن چهیم که هیان گرت و یشانۆک تیگاڕ
  .اندا خنکاند یۆ خیر با ژیکیتار له

 یۆخ ک که هی خراوهکڕ یاسی سیگرامۆو و پ هیدا ، پ نویم رده سه له
 یستی خواست و وینداو که سانهیت ، دزان  کوردوستان دهیمارۆ کیراتگرانیم به
. زاند  و خوار دابه ره بهباتن  خهین داویسک ر ته  بهی وهتا چوارچ  ههی کوردی وه ته نه
ان یشانیان و نیلماند سه وه کرده  کوردوستان ، بهیمارۆ کیراتگرانی، م ستهیو م هه به

 ی ناوی ئازادبوونی مافینانست ه ده  وهیبر ت له نانه توانن ته ده دا که
  .نن رز بھ  بهیوایک هل گه ان ، واز لهی که خراوهکڕ

 ییژوو میگرنگ دا که حاینی عه له م که بێو مه مدا ده  قسهیی دواییتاۆک له
 یۆستا بتا ئ ش ههیت دوژمن نانه و ته وه ته گر ماوه نه  کوردوستان حاشا ههیمارۆک
کان  هی هیاسیس زهمان کاتدا ه هه ، له وه تهکورد بس یژووم مار لهۆ کیناو کراوه نه
ش یکان ازن خهین ان ، بهیۆ خی کشه  پاشهڵ گه و ده وه ونه که ژوو دوور دهم کن لهیر خه
 و ڵو م هه  ئهیشان م شان به به. ن  پاو هان بده  داسهیک هی کشه و پاشه ره به
اتر ی کوردوستان ، زاناتر و وریلکان مدا خه مان ده هه ر له ش ، هه ستانهیو هه
گرن و   دهکن شکیر  دا خهیی وه ته  نهیو  پتهیک هی فه لسه فه  ، لهیندو له
،  ر چووه سه  بهنتر دویئ.  وه ونه که ان دوور دهیکان دوور خراوه هیاسیس خراوهکڕ له

ل  گه تهیوین و پاسۆ کیریب به هی و ئاشکراتن نگاو ده م هه رده  سهیای دنڵ گه کورد ده
   .تزگار ناکرڕ
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