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  زیز مید عه حه. م! ... ،ت یان نی یه ده ومه ره تی کوردی به سه ده
  
 رو باکو  عیدی پیران له ک شۆڕشی شخ سه تی کورد وه کانی میلله تای شۆڕشه ره سه له

ی شۆڕش  سلمانی و مرله حمودی نه  شخ مهت و  ڕۆژهه له د  مه مرقازی موحه شۆڕشی نه
وێ سومبول و همای  مانه وێ و نه م شۆڕشانه بمانه ئه، روباشو  لهفای بارزان الموسته مرمه نه
  .  ری کوردبوون روه رزی و مژووی پسه هرب سه

  . ک ڕۆشنبیری کداری بوون نه شۆڕشی چه، ی کورد کانه دوای یه ک له  یه م شۆڕشه م ئه به 
اندیان بۆ لم ههاس روه  هه وه ، لی کوردبوون رزی و شانازی گه ربه ی سه کان مایه شۆڕشه

  کان چینک له هاشۆڕشه روه هه  ه و، رشۆڕی قبوڵ ناکات سه  تکه   میللهدوژمنانی کورد که
. هتد، ، الوئاغاو مه شخ و ی زیاتری پکھاتبون له ڕژه که ڕوه بهن یبرد کۆمه ڵ ده

تک  سیاسهربگرت و  تا کورد سودی ل وه  هه گه به و   وانه بوونه  نه وانه وتاقیکردنه ئه
  . فربت

 ی که ڕۆشنبیره چینه وارو خونده.... ی ش زۆربه فتاوشه هی سای ح نوێ یه  شۆڕشه م ئه!  چی که
یزانی   ئه چونکه، بات کرد  خه ستی به  ده وه ره نجبه و ڕه ناوی پرۆلیتارو پاه  بهخۆ و گرتبوه

. ستی پکرد شۆڕش ده  وه ووانه ناوی ئه  به ژار ئازاو دلرو ب باکن کش و ههت حمه چینی زه
ک و  چه ستیاندایه نج و ڕۆشنبیرده کی زۆر گه  باشی هنای و کۆمه ره تاوه زۆر به سه له

ی  وساوه کی چه  ناو خه  نه گرێ داو چوو وه که یه  بهانکداری و ڕۆشنبیری شۆڕشی چه، پنووس
ری  ماوه  زۆرترین جه کردویان م شۆڕشه شداری ئه موو چین و توژک به هه کوردستان و له

دا  مه رده وسه ئومدی کورد له، بوو ی نه ونهدا م شۆرشه هید له ۆرترین شه زست هناو ده به
  . و بوو ر ئه هه
کاک ئارام   ی که وبیروو ستراتیجه ئه ر سه له  م شۆڕشه دمخابن لپرسراوانی ئه م سه به

 ناوی  نای شۆڕش و به په و له ڕووه به چوو نه، نوسرا ده کانیدا نامیلکه ک له داینابوو وه
خۆیانیان زۆر  به زوو دژ کی ناحه خه  کردوو  دهک خه ان لهشیزۆری  زوم و ل وه گه رگه پشمه

  گ کردو خۆیشیان بوونه به ره  ئاغاوده ن بهتی زۆریا خزمه شدا م دوواییانه له، دروست کرد
 نه وه خۆیانه  جۆرێ مۆرکی شۆڕشگی و پۆلیتاریان بههچ و به  که داری ناوچه رمایه سه

 نهم وو هه یف بۆ ئه د حه سه،   ووهشتهناوی سه له ی که وو خوموو  هه،  دراداری دا رمایه پ
.  یخۆات  ده کۆتایدا  لهرست لپه کات و هه دهبات  وان خه موو شۆڕش مرۆڤی پاه ههجارێ و 
م کۆشک  رده به  موو ڕۆژێ به کی هه  خه چونکه،  ووهباتیان بۆ ک کرد  خه مانه  ئه  که دیاریشه

  . چت  دت و دهکانیاندا الره و ته
 نان نھا  پناوی نان و ئازادی ئستا ته  له هیدی داوه زاران شه هه ی که م ووته  ئه وه داخه به

  ت که ندێ بابه ت و هه نی یه ت و عیلمانی یه  ده چی باس باسی مه که.   نی یه تیاو ئازادی
  .  یشیدا نین که  دارا دووداری یه جارێ له

  
Hamid773@hotmail. com   

 


