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  اورێ سماقویه ... .بژاردن ین بۆ هه ده نگ نه  دهبت بۆ ده
  

موو پارت و رکخراوکی سیاسی  موو مرۆڤک یان بین هه هه
   ناتوان بیر له وه کات ئه رابوردوو نهر باسی  گه ئه ،یی یان پیشه

ر  پوه مان  هه واریش به ی کورده لگه کۆمه . وه داهاتوو بکاته
کی خۆی  خهکانی  موو تاکه  تروانینی وردی هه ستی بهپوی
ل و  ڵ هه گه  له رجی ژیانمان جیایه مه ل و ی کورد هه ئمه . یه هه
کو  تاوه   ئمه وه ر ئه  به له .کانی تری دونیا رجی ژیانی پکھاته مه

  ندین ساه چه .خۆ ر به ن کیانکی سه  خاوه ته بوینه ئستا نه
رژت بۆ  دات و خون ده قوربانی ده و کات بات ده لی کورد خه گه
   ......ونی وتکی ویش خه ئه .کانی  دیھنانی ئامانجه وه

نوسی   مافی چاره باتیان کردوه  خه ی که و پارت و رکخراوانه موو ئه هه . خۆیه ربه سه
کی  یه  شوه بهلی کورد  ی گه وه ر ئه به م له به .نگی خۆیان  پشه کردۆته یان که له گه

  نگه هر) ی تر وه ته ب وفارس ونه ره تورک وعه( کانی وه ته ر نه سه به  ش کراوه  دابه ناعادیالنه
یتوانیبت  مان نه که له کو ئستا گه  تاوه بۆیه .دابین ڕگای نه یشت وله رجی نوده ل و مه هه
کانی کوردستان  شۆرشهبات و  وت باسی خه نامه من .کانی خۆی شاد بوبت  ئامانجه به
 .ین قی خۆی بده نوسراو ناتوانین حه ندین  چه  به تانه م بابه  ئه  درژی چونکه م به بکه
رجی  ل و مه  هه بت له بۆ ده م  بکه مه رده م سه بژاردنی ئه م کرد باسی ههز م من حه به

ت و  دیموکراتیه د باسیی کور ر ئمه گه  ئه چونکه .ین نگ بده توانین ده  نه ئستادا ئمه
موو   هه به ل موو گه  هه ین پویسته  ژیان بکه وه کسانی پکه کانی مرۆڤ و یه ئازادی و مافه

 وه کانیه پکھاته واوی  ته به .....موو هه  به  وه موو ئاینکه  هه  به وه کانیه  جیاوازه وه ته نه
نگ  با ده  وه کاته  ده وه سیش بیر له ر که هه .ی که له نوسی گه  بریاردانی چاره هژدار بت ل به
پش  موو هه ژداری  به وه  وه  بیر بکاته میانه رده کی مۆدرن و سه یه  شوه  به ین پویسته ده نه

  وه واریمان کورده ی  ناو کۆمه وته که درز ده کردن ژداری نه  به  به چونکه کان بکات هاته
  ستن به پشت به   واته یه ل هه  بریاری گه رم به من زۆر باوه .ین که ری سیاسیش ده ره زه
  وه بریاری سیاسی   له  خۆنیه ر به سه  تا ئستاش ی ئمه و وته ئه  چونکه .کوردی قامی شه

  و هزانه ر ئه گه ئه  بیر بچت ان لهشم وه م نابت ئه به .  ناو وتمان دایه له کی ره هزی ده
ناو  له  ورده  ورده ی کورد  ئمه وه ئه )کانیان یمانه و ئینگلیز و هاوپه ریکا مه ئه(   واته بوایه نه
 من  جا بۆیه .ین ر بکه ش هه وه ته باسی نه  نا با  وه وه سراینه ده ش خشه ر نه سه چوین و له ده

نگ  ده بچن  زۆر پویسته ن ده نگ نه  ده وه نه که بیر ده وا ی که رزانه  و به ئه پم باش بوو
ئیش و کاری حوکم  .بژاردن تی هه  تایبه سیاسی به ی  پرۆسه ژداری کردن له  به چونکه .ن بده

تی  سه ناو بردنی ده باشترین ئیش بۆ له  چونکه .ر دا دت سه ی به وره ڕانی گۆرانی گه
 .بژاردن  هه  له ژداری کردنه به ی ئیداری نده  حیزبی و گه تی تاکه سه و دهت  دیکتاتۆریه

  چونکه . دی ر دته هه  داهاتوکی نزیک  له وه ئه دی ته کانمان نیه ونه ر ئستاش خه گه ئه
بپکت  کانی توانت ئامانجه ده  ئیش کردن مرۆڤیش به .  رگایه ر له بات هه کاروانی خه

 توانیت ده  یه ر بۆچونکت هه  هه چونکه .ندک نوسینی توندو تیژ  هه  یان به  قسه ک به نه
و  س که ر هه  چونکه .نگ  هزی پشه بیه ده کانت  جوانه  ئیشه به یت رکخراو دروست بکه

 ڵ دری هتوشی ه روات ده الوازیو  ره به ت میلله ناو وا له ل داببرنت ئه گه نک خۆی له الیه
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  بنه  میانه رده سه .م که ل ده و گه  ن فیکرانه وشه رو ره و نوسه له  داوا جا بۆیه .بت سیاسی ده
موو تاککی کورد   رزگاری بت و هه تیانه هامه و نه مان له که ته ی میلله وه یدان بۆ ئه مه

   .وت ر که  ده تانی دونیا جوانتر به ناو میلله و له  بت ئاسوده
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