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  ی کوردهاباد مه ... ! کوردستانۆییخ ربه  سه  له هی وه کبوونهیوان نز  لهکمان هی وه وتنه ر دوورکه هه
 

 ییمکارۆ کیگا  باره  له  کهیراق عی"فاقیو"ناو   بهی نگرهۆک
، سترا  بهسری میخت تهی پای رهی قاه  لهیب ره  عهیتان هو ده
  نه هی الوان نیکۆ و ناک قسه هڕ  شه تادا به ره  سه ر له هه
ر  به ر له گه ئه.  کردۆی خیکان  کاره  بهیست کان ده شداربووه به

 شیکان شتنهی دان هیبووا  نهن هی الێند  ههیترۆخاتروخ
ر   هه  کهراق عیکان عهی ش به ره  عهیشاند. دران ده نجام نه ئه
 نیم که هی، هات  ده وانه بوونهۆ ک رهۆو ج  بهی  فشهتدا هڕ  بنه له
 ج  بهانی که وه بوونهۆ کۆیشداربوو بوون ه  بهین هیال
 ی که ره وتا چونکه،  کورد بووییرانی مڵ فازیرچ هه. شته
،  وه که نگرهۆ کیژڕۆ نیم  دووه  خرابووهیسعوود بارزان مه
و  ئه.  وه ندهخو  نهمدا که هی یژڕۆ   لهی که  بوو و وتاره هڕتوو

  هییت هیسا و که  لهک هی ی بارزان رنا چونکه هه،  بداتووڕبوو  ده  نه مه  وابوو ئهیپ
 و ڵو ن هه شدا خاوه م بواره  و له که ره  گهیکان هییراق گشت عی وه  ئاشتبوونه  که هی رچاوانه به
 یکۆر  سه تهۆ کردۆی و خ بووه  نهاری د نده وه  ئه  کهیوسفیل  ئهناسیم. یت هۆی خیالکان قه ته
 ریستگ  ده وه ستانهیرۆری تن هی ال  لهشیشترو پ" یراق عیانیستی کریموکراتی دیپارت"

 ێند  هه سوو و له  دهیری و تری شاتریمووان ز  هه له، کرا ئازاد ک هی پاره ه ب پاشان به، کرابوو
، ل موحته"ر   و هه وه هیجوو  دهیم  دهش انهییعس  به رهیز لجه  ئهینا  که  لهدای قسه

 ی پارتی وهر ش سه  لهی ر ده هه،  اوهی ژشید سویت و  له وبراو کهنا.  بووی"ل موحته
 .  ناوه هک پراق ع  لهیکزبیح، "KDS" تهم و  ئهیکان انهیستیکر
 یتانب و و ره  عهیند وه رژه  بهم که هی ی  پله  به  کهکدا هی نگرهۆ ک  کورد لهیشداربوون به
 و یعس  و بهیی وه ته  و نه  سوننه به ره  و عه شاوه وه  ههک لیراق عیی کپارچه هیب و  ره عه

 ی چاتری ز رانه نهت ه خه  ههۆ و خ نه مندایک کار  له جگه،  سته به  ال مهیکان هییو عروبه
 یمان رله  پهون  لهی که هیی گشت ندارهیم  ئه  کهیب ره  عهیتان هو  دهییمکارۆک.  هیی ن کهید

 یت هی سووکانیتر وره گه، شی باشووری کوردیران نهناو نو  بهیبوون  ئاماده کوردستاندا و به
رد و   دهر به له ی دک هی اددهڕ تا چ ب داخوا ده،  کوردستان کردی کورد و خاک به
  وه نانهپاساو ه! ؟ بنداریدار و بر رده  دهشتماندای نی شه م به  کورد لهیل  گهیکان هییت نهی مه
 کوردستاندا یمان رله  په  له  مووسا کهۆمر  عهیکان زه  و ناحهاستڕ و نانیری ناش  قسهۆب

   لهی و داماوی شکستکرۆ ج ه ل هییتی برداۆی خ  لهۆیخ،  وه نگه  دره  بهشیت بهی تا به، یکردن
 یکۆر  سه  تازه  به  تازه هییدا ن وه  لهکت کمهیچ ح. کاندا هییاسی س  و کارهووداوڕم  رده به
 ی مووسا شتۆمر عه: ت بمان و پ وه ته بتی قمان لیدنان موفت  کوردستان عهیمان هرل په
دنان  عه.  هی دا هه"یب ره  عهیتانو"و " ب  عارهیھانیج "وان ن  لهشیاوازی و ج گوتووه  نهیوا

و  بوستیو پرۆز،  کردباکان هییاوازی جیلفوب  ئهیر فی مه ئ هی بھاتبای وه ر له  بهیموفت
ر  گه و ئه ئه.   داباوهیسری می کابرای  کوردانهیکرام  وهشیمان رله ناو په  و لهج ستبه ده
 یای چنای مانیشیر کرد و سه  ده لانییشۆمخ موو کورد ده هه، نجام دابا  ئهیها  وهیککار
 یکۆر  سهییسعوود بارزان  مه وه شهی تریک هی ال  و لهک هی ال  له مه ئه! بوو رز ده  به پنیف سه

، دابا  نهیشیو  ئهیم  ده وسا له ر ئه گه ئه، ستابوو اوهڕ مووسا ۆمر ک عه ته  لهککوردستان کات
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  هیکردا  نهوان هڕ  رهی قاهی نگرهۆ کۆ بیری پشتگیک هی  نامهچیهر  گه بوو ئه  باش دهل  گهم به
 ی گشتینداریم  ئهینکا ر ئاخاوتنه رامبه  به  لهییزا هڕ ناشی کوردستانیکۆر ک سه و وه

   دهستا ئ هی بکردبای وایکر کار گه  ئهیبارزان.  داباشانی نیب ره  عهیتان هو  دهییمکارۆک
ند  م چه  له که، کرد  دهی ستهو م هه  لهانییشواز کوردستان پیر ماوه  جهاتری ز نده وه ئه
 . ی مووسادا نواندۆمر  عهیکان ر قسه مبه  هه  لهدایی دوای ژانهڕۆ
،  کوردستانی باشووریرچاو  بهڕۆیو  ئهیک هییت هیسا  و کهن هیر ال  ههانی ککخراوڕ، کک هی
 یی شهیم  و ههیژی و ستراتیک ره  سهی کورد و کوردستان ئامانجۆییخ ربه ر سه  گهکدا بار له
 ک روه هه ، وه  بکاتهکی نز نگرانهۆ و ک وه بوونهۆ و کۆڕو ک  لهۆی خکرۆ چ ج  بهناب، و ب ئه
   و بهیی کپارچه هی و اگرتنڕ ییندووی ز  بهۆ بم که هی ی  پله  به که،  هیمووشمان ئاشکرا  ههیال
کورت و . ندر نجام دراون و ده  کوردستان ئهیکان ره رکهی داگ ته هو  دهی وه شتنه هیکجار هی

   له هی وه کبوونهی نز هوان بوونهۆ و کۆڕ ک رهۆو ج  لهکمان هی وه وتنه ر دوورکه هه: یکرمانج
   کورد و کوردستانۆییخ ربه سه
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