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  هوشيار عومسانهوشيار عومسان ...  ... با ثيكةوةبنيبا ثيكةوةبني.. . .. . بوون و نةبوومنانبوون و نةبوومنان

  
كورد  دوذمناين كوردو كوردستان،كاتيك برياري لة ناوضوون و ثاكتاو كردين رةطةز و ناسنامةي داطريكةران و

ي طرنط ال. مالَي كورد بة طياندار وبيطيانةوة يةك نيشانة و يةك مةبةستة. دةدةن، تةرو ووشك ثيكةوة دةسوتينن
قةوارةيةية كة ناوي كوردةو  دوذمناين كورد هةموو ئةو بنةما و بنضينة ميللي و كولتوورو فةرهةنط و زمان و

   .خاكةكةشي كوردستانة
بؤضووين  ميذووي كؤن و نوي شاهيدن بؤ ئةم مةسةلةيةو شتيكي حاشا هةلَنطرة،باشة ئيمةي كورد بة تيكراي بريو

ثةروةري واليف  رو دةيان و سةدان درومشي زرق و برقي كوردايةيت و نيشتمانجياوازو ثارت و طرووثي هةمةجؤ
كردن وجينؤسايد و  ثاكتاو: بؤضي لة خؤمان ناثرسني،دلَسؤزي وثاكي و خةبايت دويين شاخ وئةمرؤي شار

 ولة كة ئةمرؤ سةربرين كيمياباران وئةنفال وكؤرةوو ضةوساندنةوةو هةموو شيوازيكي نامرؤظانةي دذ بةكورد
  سةر زياد بووةلة بةر ضي ية؟بيجطة لة كوردبوومنان تاوامنان ضيية؟

كاتيك داطريكةراين كورد ثيكةوة لة سةر ميزي برايةيت و دؤستايةيت دادةنيشن،هةموو ناكؤكي و ناتةبايي يةكي 
 و دةسيت دةخةن رابووردويان ثشت طوي سياسي، ئابووري، كؤمةإليةيت، سنووري، مازهةيب وميللي ئيستاو

هاوكاري وهاودةنطي وهاوهةلَويسيت يةكتري دةطوشن، بؤ هيشتنةوةي كوردو كوردستان بة ديلي و ذير ضةثؤكي 
 سالَة بؤ تازادي 13بيطانة، ئةي ئيمةي كورد لة بةرامبةر طةلة كؤمةكيي ئةواندا لة باشووري كوردستاندا زياتر لة 

 تا ض ئةندازةيةك وازمان لة بريوو ؟قامطريي وبةريوةبردين مالَي كوردو هةريميكي سةربةخؤضيمان كردووة، بؤ سة
بؤ ضووين تةسكي حيزبايةيت هيناوةو تةا بؤ كورد تيكشاوين؟ ئايا مالَي كورد لة كويي كارواين ميللةتاين 

تةوة؟ ئةو ثيداويستانةي كة لةم ساتةدا بؤ بنيات نان و بوذاندنةوةو ئازادخيوازي ئةم جيهانةدا خؤي دةبيني
ضةسثاندين بريو هزري كوردي لة بةرامبةر نةخشةو ثالين ناحةزاندا دةكري ضيية و بة كوي طةيشتووة و ثيويسيت 

  .بة ضي هةية؟
لة يةك كاتدا، كوذاندنةوةي كوردستانلة سةر نةخشة و طؤي زةوي تواندنةوةي كورد  خوشكي كوردم.. . براي كوردم

  .كارو ثيشةو خواست و ئارةزووي دوذمنامنانة
هتد،بؤ بوون و ئازادي .. . وةرن هةموومان ثيكةوة يب رةضاو كردين رةنط و حيزب و مةزهةب و ناوضةطةري و

وسةربةخؤيي كوردان لة كوردستانيكي يةكطرتوودا، دةسيت كوردانةي يةكتر بطوشني ودلَ و دةروون و جةستةي 
بؤ ووالَتةكامان ولة   سةربازو ليثرسراو بني، ذن و ثياو، طةورةو بضووك،بؤ خزمةت طوزاري خبةينة كارخؤمان 

 ضاكي مةردانةي يلَ بكةين بة الداو ،زةمينةي كاردا بة ثيي زانني و توانا و ثسثؤري و بريو هؤمشان لة مةيداندا بني
ة كةدار بكةن و بيسةملينني بة دؤست و ناحةزامنان ريطة نةدةين بة كؤمةلَ مبانكوذن و شةرةف و نامومسان ل

ئيمةش وةك خةلَكي مايف ذيامنان هةية، لة كوردستانيكي دوور لة هةموو كؤت و زجنرييكي ديلي و ذير دةستةيي 
  .و كةسايةيت كوردي وةك طةالين ديكة بةهاو نرخ و بايةخي تايبةيت خؤي هةية

 نةبينة خواست و ئارةزووي دوذمنان و كاريت جؤكةري سةر ميزي ووالَتاين وةرن با هةولَ بدةين تا جاريكي ديكة
دراوسي و ناوضةيي و نيو دةولَةيت بؤ ضارةسةر كردين كيشةكاين خؤيان نةبني، بةلَكو بؤ كورد بني و واقعييةيت 

وار ضيوةي نةتةوةكةمان وةك طةليكي رةسةن و خاوةن ميذوويةكي كؤين ثر لة سةروةري و سةرفرازي لة ض
  .كوردستانيكي ئازاد و سةربةخؤ و دميوكراتدا نيشان بدةين

 بة ئاوايت ئةو رؤذة
  ئةلَمانيا
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