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  ییتت  ارهارهییززن ن ییدد  خرهخره  ستا فهستا فهۆۆماممام... ...     ..وهوه  نهنه  کهکه  ودهودهر بر بکاتکاتییرر  گرن و کاگرن و کا   ده ده  خنهخنه  ههڕڕ    گهگه   به به ب بیی  وانهوانه   ئه ئهۆۆبب
  

 ی تاك ماف واته که، س  و بهیۆ تاك خ  به سته وهی  پهی که هاو جوانه  به مانا پ  بهیئازاد
 یکان ژنامهۆڕ ی گهڕ چ له  ،ت ببیر ت دهو هی  دهی وه  ئه اشکاوانهڕ یک هی وهش  بهیت هیۆخ
 یکان وه ش ك له هی وهر ش  هه ان بهیکان  هینۆلکتر  ئه ژنامهۆڕ یگاڕ  ان لهیت قام ب رشه سه
، دان اههان پیت  ب خنه هڕن یان بی، راپ ان خهیت ش ب با که نهیرب جا ده، اندنی اگهڕ
  هی وهم ش ر به گه ئه،  بن گه  به واو و به  تهیما ر بنه سه کان له نهیرب  ده هی وه م گرنگ ئه به

  م به به،  وه ن تاکه هی ال ت لهیب  درده ك کهنیرب ر ده  هه  له هی ی نیس الر وا که بوو ئه
 ی ن ووشهیان بی، تکر  دهی ئازادی  ووشه  له وره  گهیکدر  غهیاستڕ  به هو وانه چهپ

دا یاستڕ   له و پووچ که پیکنیرب ند ده  چهینی دربۆت بکر ده )ستغاللإ( یئازاد
کردن  که  لهۆ ب هی ی چ گه ان بهی  هی یر نا پاساو چ گه ئه،  که  تاکهیۆ خی خود  به کردنه تهگا

   بهۆن ب که بات ده  خه ه سایها ه سا مان که که له  گهی ناوداریک سان  کهیکردنند و ناوزه
   . کورد و کوردستانیل  گهیوا هڕ ی مافینانھید
  

ت ن بی نووس جا چ به،  رنانهیو وناش قز م ووشه توانن ئه ن دهۆ چ سانه  که رهۆم ج نازانم ئه
رگا   دهۆ خئ، ننکارب رد و کوردستان به کوی ناوداران ر به رامبه ر بهکاتی کار ان بهی
   که دانهی و مه ان لهیۆ خیسپ دان وئهی  مه نهن باب که است دهڕر  گه ئه،  خراوه س دانه که له

   .ن  تاو بده هیدا تیکورد و کوردستان
و  گه و ج هیدا وره  گهیکن مه  ته  له  کهیبان الل تاله ك مام جه  وهیکرباتگ  خهب ده
  ت کهب ك شت نه هینھا  ؟ته هی ی چیاتر داخوازی ز وه له،  هی  ههیرز  بهیکی هیپا
سعود  ك کاك مه  وهیکزڕ ان بهی،  کورد و کوردستانهیل  گهیکان  مافهینانستھ ده وه

  آو به  تاوه هی وپوول هه  پاره  بهیستیوچ پ،   کوردستانهیمر  ههیکۆر  سه  کهیبارزان
    .یۆ خۆ ب وه  بکاتهی گلکان وه ش ك له هی وهش
  

 ۆان بیاندا چیکان  کاره  له هیان نیواو  تهی گه  به  که شانهر ککاتیگرو کار خنه هڕو   ئه باشه
ت ب ان ههیواب،  وه تهب  کورستان روون دهیک خهۆکان ب هیاستڕك کات ، وه تهنم ده

 کورد و یل  گه  دژ بهیکان مهژڕ ی هاوکار ت کهب  ده وانه  ئهینووس ان چارهینووس چاره
   .ژوو می خانه ناو زب ته  خراونه وه  کوردستانهیل ن گه هی ال ن لهۆ چ که،  هیان کردیکوردستان

 یمر  ههیت  حکومه ستان له  ده  کار به انهی ییاسای یک هی وه ش  به ستهیوم پ  دهییتاۆ ک له
ستن  ده  ئاوا نادرووست ههی کار  به  که وه نهچ بپ سانه و که له ) دارهیردوو ئ هه( کوردستان

   .وان هڕاست و ڕ ی گه  به ب به
zyarati@hotmail. com  

   
   
 


