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 ،زؤر پثويست و گرنگة ،بصاوكردنةوةي ئةم چةشنة نووسراوانة ،چون لةم كاتة تايبةتة مثژويه دا: تثبيين {
بة زماين  ،دث لةدةسيتو  تكاية هةر كةس بصاوبوونةوةي دةقي ئةم نووسراوةية زؤر بة پثويست دةزانث

 } .بة زماين ئينگليسي نووسيوومة و بصاوم كردوةتةوة من بؤخؤشم .ئينگليسي وةري بگثذث و بصاوي بكاتةوة
 

 ! رثزدار سةرؤك بووش 
 گةيل كورد يةكثك لة هةرة رةسةنترين نةتةوةكاين كة ،دةزانن تةواوي خةصكي گييت خؤت و •

بريةتية لة شوثنةوارة شازة   ،صگة زؤر پتةوةكاين ئةم وتة عالةم پةسةندةكة هثندثك لة بة  ،جيهانه
 كةلةواكاين زثوية و دةيان ئاسةواري هةصكةوتوي كةم وثنةي  ،تةخيت سولة ميان ،مثژوييةكاين هةولثر

كورد    ،كة دةيسةملثنن ،ديكةي مثژويي لة تةواوي پثنج بةشة كةي كوردستاين گةورةي دابةشكراو 
كة لة زؤر شوثين جيهان ژيين مرؤض بة   ،زؤر رةسةنة و لة كاتيك دا پثشينةي ستانةيت وخاوةين شار

شا {كة  ،بوة و سةربةخؤي شياو كورد شارستانةيت بةرز و بةرژةوةندي ،چةشين شواين بةذثوة چوه
  .ازيةندرومشي ئةم راستةقينه پذشان ،ديكة ي كورد و قةذاصة كوردةستانية ديذؤكيةكاين} دياكؤ

  
ئةگةر خةصكي تةواوي شةش قوذنةي جيهان بة پثنج ميليارد كةس دابنثن و گةيل   ،لة اليةكي ديكةوة •

 ،زةوي لة هةر سةد بنيادةمي زيندوي سةر ،كةس بة پةجنا ميليون ،كوردي پثنج پارچةداگريكراوةكة
 ،به يةك ميليؤن كةس دابنثني ،اين جيهانئةگةر تةواوي ماصتاييةك ،هةر لةم كاتةدا .يةكثكيان كوردن

ياين حةشيمةيت كوردي جيهان پةجنا   .يةكثكيان ماصتاييه ،لة هةر پثنج هةزار بنيادةمي سةر زةوي
ماصتاييةكان لة مثژة دةوصةتثكي تةواو  ،كة بةم چلؤنايةتيةشةوة .ماصتاية حةشيمةيت نةتةوةي هثندةي

دةوصةتثكي  ،كراوة دا بةش ،لة تةواوي جيهاندا ،تماين نةتةوةي كوردنيش كةچي .سةربةخويان هةية
  .دةذوانن تثي} باب نؤكةر{دو و  سةربةخؤي نية و بة داخةوة وةك مرؤضي دةرةجة

 ،لة رؤژهةصايت نثوةراست دا ،كة لة روانگةي زانسيت و فةرهةنگيةوه ،گةيل كورد سةملاندويةيت •
كة لة  ،بةصگة بؤ ئةم وتةية ئةمةية .پثشةنگة ،زانني و توانني دا لة بةستثينگةلثكي هةرة هةصكةوتوة و 

روي  مةزين زانسيت و فةرهةنگي ثكي )رثنثسانس( هةستانةوة ،كوردستاين گةورة زوربةي ناوچةكاين
رؤژهةصايت لة  ،سنه ئةگةر شاري ،بؤ وثنة   .دايه ئاصوگؤذثكي گةورةي كؤمةصايةيت لة گؤذي داوه و

لة  ،دةبينني كه چ لة روانگةي چؤنايةيت و چ لة روانگةي كةمايةتيةوة ،منوونة كوردستان بكةينة
خؤثندكارة     .زؤر لة پثشترة ،عةرةب و ئةرمةين نشينةكاين وةك خؤي ،ترك ،زوربةي شارة فارس

لة  ردةوة سةملاندويانة كةبة ك ،ئامريكا و جثگةگةيل دي ،لة زانستگةكاين ئوذووپا ،كوردةكانيش
  .لة پثشن  ،تا سنووري نبووغ و داهينان ،دا بةسثين زانست و تثكنؤلؤژي
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ناوچة هةرة  يةكثك لة ،ةوة )ئثكؤلؤژي( لة روانگةي ئابووري ناسي ،كوردستاين گةورة •
 ،كويةت} وصاتؤچكةي{وةك  ،ئةگةر پةجنا ميليؤن كورد ،بؤ وثنة .دةوصةمةندةكاين جيهانة
تةنيا بة كةصك   ،كارثكي ئةوتؤي سةنعةتيشيان نةبث ،وصاتاين ديكةي كةنداو عةرةبستاين سعوودي و

شنؤ و   ،) شواشؤك( تةقتةق ،نةويت شا ،خانةقني ،وةرگرتن لة كانگة كةالوذثژةكاين نةويت كةركووك
 ،زؤر بة تثر وتةسةيل بژين دةتوانن ، دؤزراوةكانمةيدانة نةوت و گازةكاين دي و كانة ژثرزةوينية 

 ، بؤ وثنة دةشيت شارةزوور - بثجگه لةو گشتة مةصبةندة كشت و كاصية بة پيت و بةركةتانةش كة هةيانة
  .ناوچةي چؤمي مةجيد خان بان هؤبةتو و

 ،ة كوردستاين گةورةئةگةر ل ،بةم پثية .ثكي زؤر دمثؤكذامت} كؤماروبيست{من  تؤ هةميشة دةلثي •
اليةنگري   ،سةد و يةك كةسيان ،لة هةر سةد نةفةر ،كوردي بة قةويل ،بريوذاي خةصك بپرسن لة

  .سةربةخؤيي كوردستاين گةورةن
ة و هةر  )تثذوريست( گةيل كوردستان بة كردةوة سةملاندويةيت كة دژي راستةقينةي رةشةكوژ •

 ،بة هاوكاري دصسؤزانة لة گةص هاوپةميانگةل  ،ةي قارةماين كوردستانهثزي پثشمةرگ ،ئةمساص
عةرةبستان و  ،كة لة وصاتةكاين ئةفغانستان ،رةش كوژانةيان لة كوردستان لة بن دةرهثنا   ئةو ريشةي
  .هةص هاتبوون و لة چياكاين هةورامان پةنايان گرتبو ،…كوثوة  كوث

نية و ئةگةر لة نثو  ئاييين} قؤذيات خوازي{ و}   رةشة دثندار{كة ،نةتةوةي كورد سةملاندويةيت •
تةنيا لة نثوآن خؤي و خووداي خؤي داية و قةت كوردثك    ،هةية كةسثك بري و باوةذثكي ديين ،كورددا

نةدبوي بةهةشيت بة كةس نةفرؤشتوه و لةگةص  هؤدةي ،خةصكي نةخنكاندوة  ،لة سةر دةسيت خودا دا
 ، هيچ كوردثكم پث شك ناية   .رثزي بؤ تةواوي گةالين ديكةش داناوة  ،ةواي خؤي داداواكردين مايف ر

خوثين كورد لة خوثين هيچ نةتةيةكي ديكة بة رةنگني تر بزانث يا خوداي نةخواستة بصث خودا ئاموزاي  
پثم   ،تةنانةت من بؤ خؤم وةك يةك نةفةر كوردي ئاسايي .…قسة كؤنو سواوانة  لةم باوكية ئةويشة و

كة تا ئثستا  ،بكةن واية دةبث تةواوي خةصكي جيهان لة ماف و رزگاري نةتةوةي جوولةكةش اليةنگري
  .بة دةيان فريعةون بؤ پاكتاو كردنيان پةيدا بوون

كورد به  ،لةم ماوةيةدا .هاوپةميانگةل لة خاكي بةناوعثذاق دان ،نزيكةي هةشت مانگي رةبةقة •
خوي دةزانث و لة يارگريي جيهاين  } دوسيت رامياري{ اندويةيت كة ئامريكا بة سةمل ،خوثن و بة گيان

 لة ناوچة ،جار كة زؤر ،تةنانةت لة كاتثك دا .كورد كةوتوةتة نثو خثصي ئامريكاوة ،هةر چؤن بث ،دا
لة   ،كوژندةچن و دةيان بة رةو پريي هاوپةميانان بة گوللةي تفةنگ و بارووت ،عثذاق ناكوردةكاين

گةيل   ،دصنياشم .هيچ دياريةكي ديكةيان بة ئثوة نةداوة  ،كوردستان غةيري چةپكة گوصي دؤسيت و رثز
هةزارة    نةك بة ناوي كؤلؤنياليسيت ،بة چاوي دؤست و رزگاركةر گوص بة ئثوة دةدةن ،كوردي باشوور

  .بة دوژمين دةفرؤشث ؟ نازامن كث دؤسيت خؤي ،جا! سث 
پثتةخثتيكي شةش هةزار ساصةي   ،كة بةالي كةمةوة ،لةملي دةدا )پثتةخيت كوردستان(  هةولثرقةصاي •

پثتةخيت بنةماصةي   ي زاينيش619كة شاري بةغدا تا ساصي  ،شايةدي دةدا  ،تاقي كةسذا .كورده 
الپةذةي لة سةر  ،وصاتثك بة ناوي عثذاق ،بةر لة شةذي جيهاين هةوةصيش .ئثران بوه ساساين

  .بة باوة گةورة بصثن دةبث ببيتة كوذي نةوةكةت ؟ ،كوا ئةوة دروستة ،جا .جوغذافياي جيهان نةبوة
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زؤر  بؤ ماوةيةكي ،ئامريكا لة فذگةي ئينجريليكةوة ،جيهان وةك گةورة هثزي ! بةرثز سةرؤك بووش
 ،پاراست و لة اليةكي ديكةوة ةعسلة هثرشي ب ،ئامسان و زةوي بذثك لة نيشتماين كوردستاين ،بةرچاو

 كة جثگةي ،گؤذي لةبريچوون  مثژودا نا نثو چاصةقوويت لة ،دةستةصايت چةپةصي سةددامي بؤ هةميشة
و رةنگة برا چكؤلةي ( جيهانن قةذاصي داوة كة دةصثن و نيشانيشتان ،جا ئثستا .ئةوپةذي لثزانني و پث زانينة

كوردي  ،ديكةي مرؤضايةيت و جيهاين و پثوةري بة كامه پثوانةي سةرةوة  ،) ببث تريشتان بريمةند لة خؤتان
 !!!  و مثذاق بن ؟؟؟ پثويسته و دةبث بؤ هةميشةژثردةسيت عةرةب و مةرةيب عثذاق ،عثذاق و مثذاق
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