
ل کوردستان چ باس؟
، فۆکخانی ھلسنکی٢٠١٤_٢_١٠خلقی

کات  دەستی  ناوەندی  یکک ھرل رەوتی بوجانی خباتی رۆکانی  نتوەکماندا، 
کتوک لشرانی بداگیرکل ،کی دەرەکی بووگیشی کرقاز بووە، یان سھ مان ب

کیانکی نتوەی یان قوارەیکی ،ڕشگەکانی نتوە، لو ھل ککیان وەرگرتووەرۆ شو
سیاسی دەستی ناوچییان ڕاگیاندووە وبم جۆرە ویستوویان، بشک لداخوازە رەواکانی 

ئم لالیک ھۆشیاری وھستیاری، نیشتمانپروەران ئم . خکی کوردستان دابین بکن
ھلو مرجدا لدایک بوون ، لونیشان دەدا بۆ نموون کۆمارەکانی ئارارات وکۆماری کوردستا

ل الیکی دیکوە ب ھۆی جۆراوجۆر یک لوان ورد نخوندنوەی بار ودۆخی جیھانی . 
وخۆتیارنکردن بۆ وناوچیی و باش نناسینی دوژمن ولو پوەندییدا لبر بدەرەتانی 

ووە، ھرشی ما، ھرکات دوژمن، ھۆشی ھاتووەتوەبرخۆی وخۆی تیارکردپارزگاری لو
ردی بب ،زییانب وب و مار ئسکردووەتوە نردییرھشتووەسھ ! یکوان مئ

کارەساتی کوردستان، بل ژووی پمدا، مامۆستای مرخی بیستژای چدرلماندا گو
چریکاندوویتی، ک پویست، ککی لوەرگرین وب خوندنوەی رابۆردوو ولکدانوەی دۆخی 

امانی رۆژەوی وپشینتان نخین تئگربتوو، ئ. تا، داھاتوو پشبینی بکینئس
دووپاتبوونی ئوبارە، بواتای ! تاڵ وکارەساتی تاتر دووپات دەبتوەخباتکمان، مژووی

دایکزەین خ ز ودووەم چاندنی تۆی ناھۆمیدی لۆدانی ھفیم  بکستا. یکیترئجار ل
رۆژھپ توتی وکی لتماندا، دەرفلکراوەکش لپپ ھاتووەت شنسۆزەکانی چد و رۆل

یان خۆبڕوەبریی کاتییان پک ھیناوە وناچاریشن یەیک ل دەستدارەتئودەڤرە، شو
.دەب بۆ پشگیریی لپاشاگردانی ل نبوونی دەستی بعسییکاندا، پکی بنن

ەی، یکم ئوخک دسۆزە بئندازەی پویست، یکگرتوون یان ھموو ئستا، پرسیار ئو
ک وە وبکپ ک و قنیاتئ یاندووتدەنییان، گگای مکان وکۆمھیزە سیاسیی ش

ریشدارەکی کولتووری کورد، ب ھوڕا بۆ بڕوەبردن وڕاگرتنی ئوشوە لدەست، 
ھاریکاری بکن؟



ی کردووە ک دەستی داھاتووی سووریی ل ھرقاپۆڕکدا، ل بر ئایا ئوەیان پشبین
، بۆ خستن ژر دەستی خۆی، ھرش دەکات سرئو خۆیناوەرۆکی دژە دموکراتیکی

کیان وپویست، ھرل ئیستاوە، ئوخک و رکخراوان، مشووری ئوکارەساتبخۆن؟

ی، چ بب، بم ب خویندنوەی فرھنگی ھرچند پر بدڵ، پم خۆش، ئو یکگرتوو
منان رکخراوە سیاسی ومدەنییکان وسرکردە مپکوە نگونجاوی کورد ومن

! ھرلئستاوە چپی کورد یان کوردی چپ! وسرۆککان، پم وانیی، من بوئاوات بگم
ئویش ! ول خونی پکھنانی سوسیالیزمی ئیستالینیسمدای! کشاندووەتوەل دیاردە خۆی 

لو مبندە، ک برھمھنری النصرةی ک رشتنی خۆین وبردنی نامووسی کوردان، الی 
!شرعی خودایرەوان رەوایی و پوای راست 

شڕە شووم، لرەدا، ئگرکی الوازھی، ئویش ئوەی ک دوای کۆتایی ھنان بو
لوانی، زلھزەکان بۆ پاراستنی برژەوەندی خۆیان، نھن، ئو ھرش ک لسرەوە 

یکم ئوبش ل: بینی دەکرێلوبارەدا، دوو سناریو پش. راوەباسمانکرد، بت ئا
وھیچ مافک بۆ کورد ل برجاو گڕیتوە سرخاکی گویا یکگرتووی سوورییکوردستان ب

لھر .ودووەم، شوازک ل خۆبڕوەبری بۆ کوردی ئو دەڤرە دیاری بکنردرێنگی
ل مئ ویستوەی پکدا، ئبارک وەیین، ئرکام رۆژئاوای کوردستان،  بیکخۆمان بۆ ھ

اکوتی خۆیاندشتمانپروەری ئم دەب ل ھسوسیاستوان ونی. لو ئگران ئامادە بکین
ژ لگڵ داگیرکران، بھلومرجی خۆی، خاوەن چند شیواز وبرنامی یان ل وتوو

. چک بکال باری سیاسییوە، بڕوەبری بن ک دوژمن نتوان بتواوی، الینی کوردی 
ن قوربانی ساتو سودای وژدا، نابی شت ریشییکان، بکرلرەشدا، ولنواندنی تاکتیکی وتو

بکووریش وبناخ ک بریتیی ل . ژموونییکان لودەڤرەریکخراوەسیاسیی خاوەن ھ
، بپارزری ومامی ل ناسینی  نتوەیک ب ناوی کورد وجیا لنتوەکانی دەوروبر

ھیوادارم ئوانی قسیان دەڕوا ولودەڤرە خاوەن پل وپایکی کۆمیتی .سرنکرێ
. فتکمان ب فیۆ بچنوسیاسین، ئم جارە رگا ندەن، رەنج ودەر


