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 كوردي
لة كاتصكدا شؤرشطصراين كادةك بؤ جارصكي تر ئيسثاتيان كرد كة ناهصلن بستصكي تري كوردستان 
بةئاساين بضصتة طةرووي توركستان هةندص لة هةلطراين نووسةراين كورد شؤرشطصرانةكةيان بة 

 . هةلَة و بص نيشتيماين دائةنصن
و براكامنان لة سةر شاخة بةفرينةكاين كوردستان لة طةلَ طري بةفرة هةلَ لة كاتصكدا خؤشك 

ئةكةن و ئاطر لة جةستةي دووذمنان بةر ئةدةن هةندص لة حيزب و نووسةران ئةم هةلوصستة بة 
 . هةلَة دا ئةنصن و ثصيان ئةلَصن با بة خؤيان دابضنةوة

آلمي ئةم جؤرة كةسانة بدةمةوة بؤية وةكو ئةركصكي نيشتيمان و ويذداين بريارم دا كة وة
 . ئةطةر ضي حةزم نةئةكرد لةكاتصكي ئاوادا وةآلمي ئةم كةسانة بدةمةوة

 . هةلَطراين ثصنووسة بص ويذدانةكان
 سالَة هةلبخةلةتصن و فريوان بدةن وةك 50سةركردايةيت يةكصيت و ثاريت توانيان حيزبصكي 

يان أاطةياندن كة خةبايت ضةكداري أابطرن ثص) حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئصران(حيزبةكةي 
حيزبصكي وةكو ئةم . تاوةكو باشور بطاتة ئةجنام ئينجا كوردي باشوريش يارمةيت ئصوة ئةدات

حيزبة خةبايت ضةكداريان أاطرت دذ بة ئصراين ديكتاتؤر بة حيسايب خؤيان ئةطةر باشور  
 ئةم حيزبة ضاوةرواين ئةوة بةلص. أزطاري بصت ئةوا كوردستاين أؤذهةالتيش أزطاري ئةبصت

بوون كة يةكصيت و ثاريت كوردستان بكةن بة دةولةتصكي سةربةخؤ ئنجا ئةوانيش دةست 
ئصوة . بكةنةوة بة شؤرش و بةرخودان، بةآلم بةآلم بةآلم كام سةربةخؤيي كة خةلَكتان فريو دا

با و داواي  دةبواية ثاش دامةزراندين ثةرلةمان هصزصكي سةربازي يةكطرتووتان ثصك هصنا
بةآلم ئصوة شةري برا . سةربةخؤيتان بكردبا ئا لةم هةنطاوة ثريؤزةدا كورد خؤي بةخت ئةكرد

 . كوذيتان كرد بة فييت دووذمنان و أؤلةي هةزار كوردتان بة كوذ دا
 

ئصوة دةتان وويست ثةكةكة ش فريو بدةن، ئصوة دةتان وويست ثةكيش لة ضةك دامبالَن بؤ 
 .  كورد كوذبةرذةوةندي توركياي

ئصوة هةر ووتان قوناغمان ناسكة، حوكمةتةكةمان ساواية، ئةي كةي دصتة سةرثص توو ويذداين 
 !طياين شةهيدان؟

لة كاتصكدا توركيا نيازي داطريكردين كوردستاين باشوريدا شؤرشطصراين كادةك شةريان 
. اوي زياتر بصنصتأاطةياند تاوةكو هصزةكةي توركيا بةم شةرةوة خةريك بكةن و نةتوانن هةنط

ئصوةي بة . ئةمة جصطاي شانازي ئةم شؤرشطصرانةية كة ثارصزطاري لة نيشتيماين ئصمة ئةكةن
 . ئاشكرا قوتاخبانةي توركمان و لةشكري توركمانتان لة باشوري كوردستان درووست كرد
 و ثصيان لة جيايت هاوكاري ئةم هصزة شؤرشطصرانة بكةن ئصوة ئةم شةرة ثريؤزة بة هةلَة دائةنصن

 . ئةلَصن با بة خؤيان دابضنةوة
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طةيل كوردي قارةمان، ئةركي سةر شاين هةرهةموومانة خؤثصشاندان سازبكةين لة دذي توركيا 
بةرامبةر بالةخانةكانيان تاوةكو بة ملصكي شكاوةوة بطةرصتةوة لة ناوضةي كوردستاين باشور و 

 . باكور
ةك ضؤن سةدام كوصيت طرت بوو بة ديكتاتؤر و ئيمرؤ كورد هةلصكي تريشي بؤ هاتة ثصش، هةرو

ئيمرؤ توركياش هةر هةمان دةست درصذي . لة بةشصكي طةورةي ناوضةي كوردستاندا أامالدرا
كردؤتة سةر ووآلتصكي تر كةواتة بةهةمان هاوكصشة ئصمةش بة خؤثصشاندان ئةتوانني توركيا لة 

 . ناوضةي كوردستاين باكور و باشور أامبالَني
دي دلَسوز و خاوةن ويذدان، با خؤثصشاندان ساز بكةين دذي داطريكةران با أانةوستني ئةي كور

برا و خوشكة طةريالكانتان بؤ ئصمة شةر ئةكةن و سينطي خؤيان داوةتة بةر . و نةكشصنةوة
ئةمانة لةو شاخة بةفرينانة بة برسيةيت و بة بص بةرطي طةرم . فيشةكي ئاطريين تؤرانيةكان

 . ويذدان ئصوة ناجولصن و أةخنة ئةطرنئةجةنطن، بة ض 
كض و كوري ووآلتاين دوونيا بة خؤشي و بة نازي ووآلتةكةي ئةذيةت و أائةبوصرص بةآلم ئصمة 

لة جيايت لة . خؤشك و براكامنان بة نازي شاخي بة فرين و بة نازي تفنطي سةرشانيان ئةذين
ةوتا ئةذين كة ئصستا لة ووآلتاين باوةشي طةرم و نازة طؤش بكرصن ئةمانة لة ناو شاخ و ئةشك

دةبص ئةمانة ض ثريؤز و جصي ثةرسنت بن، ئةمانة . جيهان ئةشكةوتةكان ئاذةليشي لص ناذيةت
 . جصطاي شانازي ميللةتن نةوةك جصطاي أةخنة بن

 
 . بذين بؤ دامةزراندين دةولةتصكي سةربةخؤ. …بذين بؤ كوردستاين يةك ثارضة
 ين كوردستانمردن و سةرشؤري بؤ داطريكةرا
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