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به پ ده نگ وباس وادیاره دوا بیار ئه وه یه که له شکری تورکیا بۆ به ناو جبه جکردنی کاری 
 و به شکی خاکی کوردستانی باشوور مرۆڤایه تی سنووری نونه ته وه یی تده په ڕنت

 ، ده چته ناوقوویی خاکی کوردستانه وه و هه تا په نای کانگای نه فتی که رکووک داگیرده کات
ئاکامه کانی . ته نانه ت بۆئه نجامدانی ئه م کاره چه نده ها میلیارد یارمه تیش وه رده گرت. ده گات

ئه م کاره ئه گه ر پشی پنه گیرت . د زۆر گران ده که وتئه م داگیرکردنه له سه رحیسابی گه لی کور
الپه ڕه یه کی تازه ده کاته وه له  مژووی ڕووداوه کانی ڕۆژهه تی ناوه ڕاستدا به گشتی و له 

هه روه  ها ڕگاخۆشده کات بۆ وه ها ئاڵ وگۆڕک که له وانه یه له پاش . کوردستاندا به تایبه تی
 .یه وه ب ونه بتشه ڕی یه که می جیھان

گه لی کورد له الیه که وه به درژایی هه شتا سای ڕابردوو له الیه ن ده سه تدارانی تورکه وه 
له الیه کی دیکه شه وه . که وتووه ته به ر شاوی کوشتن و ماورانی و ئاواره یی و ته فروتووناکردن

.  و به نیانه ی پی دراوه هه وه شندراونه ته وهله باری نونه ته وه ییه وه کورد غه دری لکراوه و ئه
چاوخشاندنک به سه ر په یمانه نونه ته وه ییه کانی سانی پاش شه ڕی یه که م ئه مه به باشی 

 . نیشانده دات
له گه ڵ پشلکردنی مافی کورد، به گه رمی پشتگیری تورکیا ده ب ئه وه ش وه بیربھنرته وه که 

ه وه به شکی 1974ی تورکیا و ئه وه تا له سای  مایه تیه تورکه کان له ده ره وهکردووه له که 
ه پکھناوه و جگه له خۆی قوبروسی داگیرکردووه و نزیکه ی سی ساه گرفتکی گه وره ی له وناوچه ی

 .هیچ وتکی دیکه به ره سمی نه ناسیوه
 و به سه ربه ستیه وه مافه نه ته وه ییه کانی کوردستان ده بت له ده ست دیکتاتۆر ڕزگاربکرت

هه ربۆیه نابت ڕیگابدرت به هیچ داگیرکه رکی کوردستان له ژر هیچ نوکدا . ده سته به ر بکرت
کوردستانی باشوور له ماوه ی دوازده سادا نیشانیداوه . هزیان له باشووری کوردستان هه بت
شی به ڕوه ببات و ده ست توه ردانی ده وه تانی ناوچه که که ده توانت کاروباری ناوخۆی به با

ته نیا بۆ به رگریکردنه له به ره وپش چوونی گه لی کورد و ئازادی و دیموکراسی و ئاوه دانی 
 .له کوردستان

ئه رکی سه رشانی هه موو کوردکی ئازادیخواز و نیشتمانپه روه ره که به هه ر شوه یه ک بۆی ده کرت 
له خودای . تی هه وستی تورکیا و چوونی له شکری تورک بکات بۆکوردستانی باشووردژایه 

گه وره داواکارم که له م هه ل ومه رجه ئجگارناسکه دا یارمه تی گه له که مان بدات بۆ رزگاربوون له 
 .ده ست دیکتاتۆری و بمافی و باری دژواری سیاسی و ئابووری
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