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  دد  مهمه   محه محه  هاب شاههاب شاه  وهوه ...  ... موو کوردموو کورد   هه ههییکانکان  ونهونه   خه خهۆۆ ب بکک  روازهروازه   باشوور، ده باشوور، دهییکوردستانکوردستان

  
 ێو که رده  دهۆی ب وه بکاتهی کورد شیاسی سیبار،  و پانی زانستیکری ب به، ی ورد  بهی وه ئه
  بتوان هحا  مهۆینھا خ  تهشیکورد،  هی وائاسان نیک کاری که شه کیرکردن سه  چاره که
 رووداو و   له وه  ئاوردانه بیکانۆز  ئاوات وئاره  بگاته وه هیکدار  چهیبات  خهیگا ر نھا له ته
 ژوو میمر زو به  کورد لهیت لهیم. یی  و ناوچهیھانی جیاسی سیکان وره  گه هیرانکارۆگ

، ی ساس شه ک  لهرۆ ز شکردنه و دابه  ئهستات کراو تاکو ئ ت له ک له  چهیرۆ ز  بهی که خاکه
 ۆ خردنھا کو  ته  بهیرکردن سه  چاره  که قاندووه خوۆ بیکان ئابور  وهیت هی مهۆک

 . کان راست  له شهی راکردنو تاندنه ه خه هه
  کهشناۆموو ر  ههی گرنگیکر  فاکتهیی  و ناوچهیھانی جیکاناسی س  و رووداوهیرانکارۆگ 
 ینداو  کهینگ دوو جه، ژۆۆ دووا  کورد لهیک ه خی شه کۆ بکر سه  چارهیرپابوون  بهۆب

   کهێ دابنر انهیرانکارۆو رووداو و گ  لهک   بهێکر ده، ی که نجامه  و ئهشوو پینسا
 .  کوردیک موو خه  ههیکد ئوم  تاقه  به  کردووهی باشووریتانکوردس

  دابوون که ره و باوه  له گانه کورد و بیداران تمه اسهی س  لهرۆم ز  دووهینداوو  کهینگ  جهشپ
 ۆ ب بکرانکارۆموو گ  ههی روازه  دهشی باکوورب رده هه، و  باکووره  کورد لهی شه کیلیکل
 یش که  خاکهی ربهۆ و زنژ  باشوور ده  کورد لهیک  خهی نهیرۆ ز چوونکه،  کوردی شهک
 .  ترنیک شتکانریوی ت رهیی و بکن شتکان راستم به،  شه م به  ئه تهو که ده
 نیب  ده هۆخ  بهی هیت هی مهۆ و کی و ئابووریاسی س شه  گهۆیه به،  باشووری کوردستانۆمر ئه
 ی تریکان شه موو به  هه هۆیب، کموو کورد  ههۆ بکد ئوم ته بووه، ب رده پهتیایو پ

  له ی ئابوووری بارۆمر ئه. انۆیمر  ئهانیبات  خهیت هیجی سترات نه کهی بێو انهی کوردستان ده
 ی گرنگیک ک ناوچه  وهھانیو ج که  ناوچه که،   کردووهی شه  گهکرۆ باشوور جیکوردستان

 ی و بازرگانی ئابووریند وهی  پهۆی ه ته  بووهش نهیروانیو ت ئه، ننیبی  دهی ئابووری شه گه
 یتان و کام له چی هی قازانج  له که،  وه ره  باشوور و دهی کوردستانوان ن گرنگ له

 .  باشووریر کوردستان  سه ته بخریترس و مه شه ره  هه  که هی نھانی جو که وچهنا
 یک  ناوچه  باشوور بهی کوردستان که  و ناوچهراقی عیکان و بچووکه وره  گهایمپانۆ ک  لهرۆز 

  رته و که  ئهینان هوپ پاۆ ب ره  فاکتهنییتر وره ش گه مه ئه، ننیب  ده وه هیاسی سی روو ئارام له
. ن  باشوور بکهیتان کوردس  و بازار روو لهی گوزار هیرما  سه  که اوازانهی جایمپانۆ و کت بهیتا
 ی ئارامانی پوولو هیرما  سهی بازار  خستنهۆ بڵ خانیکان گرنگتر  ئازاده رته  و کهایمپانۆک
 ی وانه موو ئه  ههۆب  ره شکهۆگاخ باشوور ری کوردستانیاسی سی ئارام هۆیب،  هیاسیس
 یت ژههۆک ر  وهیزۆ ئایاسی سیک  ناوچه  لهانیکانمپانۆ کو هیرما  سهێو انهی ده

 . راست ناوه
 یکت اسهی سیر به  گرتنهیگا ر  باشوور لهیکان کوردستان نه هی الیت هیرکردا  سه ارهید

  شه  گه  بهڵ پااتری زونج بگکان ئابوور شه  گهیکانستیو پڵ گه  له رخ که  هاوچهیرنمود
 یرانکارۆ ناکرا گ رهۆو ج  لهی ئابووریکری بی بوونب،   باشوور داوهی کوردستانی کهئابوور

 انیشکردنۆگاخ ریگا ر  لهکان کوردستان نه هی الیت هیرکردا سه. شپ ته بی ئابووری وره گه
   روو له  که  کردووه که دستان و ناوچه کوریاکانیمپانۆ ک  لهرۆ ز  بهانی پا وه کانهو ئاسانکار

 .  کار نه  بخهێو  لهانیوپوول  پارهو هیرما ن و سه کوردستان بکه
 ی گرنگیکر  کوردستان فاکته  لهێو که رچاوده ئاشکرا به  به  کهگاوبان ری باریباشکردن

 ک کات  بهکانم و کا رهه  بهێ ناکررا و خرن مودیگاوبان ری بوونب،  هی ئابووری شه گه
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  له  تازهیک وهر ش سه  لهگاوبان ری وه کردنه  تازهیت اسهی س هۆیب، کان  بازاره نه کورت بگه
 ی شه  گهۆ ب انهیدانو  ههیریی بی تریک  کوردستان نموونهیاسی سیتداران سه  دهن هیال

 .  کهن هیموو ال  ههیشحاۆ خ ج وه، یئابوور
و  ر ئه گه ئه، نی ئابووری شه  گهی تریکر  فاکتهی و گومرگیداری ئی ئاسانکار ارهید
   بهڵ پااتری زێکر ده، نم ن نه زگاکان هه  داموودهێند  هه  لهستا تاکو ئ  کهی انهیروقراتیب

 .  کوردستان  لهیگوزار هیرما  کارکردنو سهۆ بێ بنرکان گانه بایمپانۆ کو هیرما سه
 یتان ویت اسهی س  لهرۆ زیکۆ رکان ئابوور هیند وه رژه ه و بی ئابووریند وه ه  پهۆمر ئه
  هیند وهی  پهیدراووو گریک ره  دهیت اسهی سی ربهۆ زژئاواشۆ ریھانیج، نن ده وه که پھانیج

  هیوند وهی  په ن له وره  گهیاسی سیز ه تانهم و  لهشیکان وره  گهایمپانۆک، یتکانئابور
 یت اسهی و ساری بریکردنیاری د ش له وره  گهیکۆر، ھانی جژئاواوۆ ریکان و ئابووریاسیس
 ی کوردستانیکان ئابوور هیند وه رژه  بهی وه ستنه  و بهی هاوکار هۆیب، ننیب  ده تانهم و ئه

 ک شه ره  وههیترس موو مه  ههیروو ر له نگه  سه تهب  دهژۆ دووار  له وه انهیمپانۆم ک باشوور به
 . ژۆ دووار  باشوور لهیر کوردستان رامبه به

  ته  باشوور بووهی کوردستانیاسی سیتداران سه  دهن هی ال  بازار لهی و ئازادکردنیئاسانکار
و  که  ناوچهیتان وڵ گه  لهی و ئابووریاسی سیند وهی پ وه، رچاو  بهی ئابووری شه  گهۆیه
 گا راتک  دهھانیو ج  ناوچهیتان و  وا لهش هیابوور ئ هیند وهی م په ئه،   کردووهاتری زانیجھ
 یند وه رژه  بهیدراوو گراترین و ز ده  باشوور نهی کوردستانۆ بیترس و مه شه ره  هه به

 . ن  بکهیانۆی خیکانئابوور
 ی که  ناوچهیکان مه رژ  لهرۆ کوردستان ز  لهرن مودی ئابووریکمستی سیبوون 

 و ی ئابوور شه گه، نن باشوور ب  کورد لهیک  خهیکان داواکار  لهرۆ ز  دان به ناچارکردووه
 و ھانی جیتان ون هی ال  لهاتری زی دان نانۆی ه تهب  دهشیژۆ دووار  لهکان ئابور هیند وهی په
 .  کوردیکان  خواستهۆ ب که اوچهن

ش  کردنه شه و گه  ئهب،  هیگا مهۆ کیکردن شه  و گهشخستن پیکارۆ هنییتر وره  گهیئابوور
 ھانی جیگاکان مهۆ ک  لهرۆز. ب  دهیک ره  و دهیک  ناوهی شه ره  ههرژ  له شهیم  ههگا مهۆک

 یکانیژ انیکانش ته لهیم،  ناوه هید ابهی تیاسی سی ئارام که ئابوور شه نھا گه  ته ن که هه
  هی واک رشه ک هه  وه شهیم  ههوراری و بیاسی سی ئازادیبوون  نهم به، ر  سه نه به  دهشیئاسا

   بهێکر  باشوور دهی کوردستانی که ئابوور شه  و گهیاسی سی ئازاد هۆیب، انیژۆ دووارۆب
 . ێ دابنرژۆ دووایوتوو شکه ئارام و پیک کوردستانیما  و بنهینت ره  گهنییباشتر
 و یاسی س نه هی و الڵ مهۆ کیکان  تاکهی هۆیخ ربه  و سهیو ئازاد  و ئهیاسی سیبار
ما   بنه  لهک   بهێکر ده، و هیشحاۆ خ کوردستان ج  له انهی  ههکانت هی مهۆک

 یاسی سی ئازادی بوونب. ێ دابنریموکراتی و دین ده  مهیگا مهۆ کیاتنانی بنیکانک ره سه
 ۆیه ه بم به، ست دان  شکهیترس  مهر ژ  لهکانت هی مهۆ و کی ئابوور شه  گه شهیم هه
 یتداران سه  ده که  و ناوچهھانی جیاسی سیپاشان بار، شوو پین سای تایزموون ئه

کان و   شته  برواننهی و شارستانرن مودیکریی ب  به  باشوور ناچاربوون کهیکوردستان
  وه،  باوازتری ج که  ناوچهیاسی سیمستیموو س  هه  لهوردستان کیژۆۆن دووا  وا بکهیککار
 ۆی بھانی جیز زلھ  و تاکهموکراتی دیای دن  که  تازهیاسی سیک سهۆ پری  نموونه هتبب
 . راست  ناوهیت ژههۆ ر  لهشنۆک ده

 ۆ بێنر زموون داده  ئهنیی باشتر  باشوور بهی کوردستانی هی ساسرووی بیو ئازاد  ئه ارهید 
 یای تی تانهو و  ئهیکاناسی س ه رووداوڵ گه  لهانیکردن له  مامه  کوردستان لهی تریکان شه به
،  باشووری کوردستانی هی  تازه  و بارهیاسی س سهۆ پری وه کردنهیو و ش وه  ئاوردانهب، نژ ده
   که  گرنگهرۆ ز هۆیب، ننست د ده  به وره  گهیاسی سی کوردستان شکستی تریکان شه به
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   لهننکاربھ  بهکما ک بنه  باشوور وهی کهموکراتی د سهۆ کوردستان پری تریکان شه به
 و ۆمر  ئهیبات  خهیگا ری  نموونه نه کهیپاشان ب، انیکاناسی س و کاره له  مامهۆ بانینیروانت

 . انیژۆدووار
 یک  خه  لهیر وا  بهیت هیتۆ گرتی ته هیو شارستان  ئاقالنهیت اسهی سۆیه  بهۆمر  ئهکوردستان
 و یاسی سین هی الیت بهیتا به، تو  بکهش پ وه کهن هیموو ال  هه  له  که  کردووه شه م به کورد له
ش  م باره ئه، و هیکردندا شه  گه  باشوور لهی کوردستان  لهۆمر  ئهیت هی مهۆ کیبار. یئابوور
 ی شه  گه ب چوونکه،  کوردستانی تریکان شه موو به ر هه  سه تهب  دهیواو  تهیر گهیکار
،  درووست بکان رنه مودگا مهۆ کی هاوتایر نهمھ رهه  بهی  تازهی وه  نهێ ناکریت هی مهۆک
 ڵ  گه  لهیکات هاوکار  دهی ناچارت لهی و مت وی گشتیند وه رژه  بهش هی  تازه وه م نه ئه
موو  هه  کورد لهیک  خه رهۆوج  لهی هاوکار چوونکه، ب  کوردستان ههی تریکان شه موو به هه
 . بات  دهشتر پو ره به وه کهن هیال
  هۆیب،  کوردستانی تریکان شه موو به  ههۆ ب هی واک روازه ک ده  باشوور وهی کوردستانۆمر ئه
 ژۆ دووا  له  کهنی  بدهی که ئابوور شه  و گهیاسی س سهۆ پر  به شه  گه وه کهموو پ  هه ستهیوپ
 یدستان کورۆمر  ئهی هیر و ئابوویاسی س شه و گه ئه.  کانمانه وه موو نه  ههی قازانج له

   کورد لهۆ ب رهۆوج  لهی شه  کورد گهیک  خهیژووموو م  هه  لهستاتاکو ئ،  وه تهۆ گرتیباشوور
 ۆ بێبکر لی گرنگ چاویک روازه ک ده  وهب  ده هۆیب،  رووخساوه  تر نهیکان شه  به  لهچیه
 یسات کاره باشوور یوردستان ک  لهی و ئابووریاسی سیکر شکست هه،  تریکان شه موو به هه
 . ب  ده دوواوه  تر بهیکان شه موو به  ههۆ بی وره گه
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