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 !! کورد ر ماون دژ به  ههکان به  عاره شۆڤینیه  عسیه به
 شتی د ده حمه ئه

موو   هه  کوردستانی خۆم له  کهموو کوردک ک هه  وه کهمۆ ئه       
م ۆر شانی خ رکی سه  ئه  به وه رمهۆهیچ نایگ  و به ویستره خۆشهال شتک 
  تک به  خزمه وه م ڕیگه و له 730 لیستی  بهم  نگ بده  بچم ده زانی که
م دی خۆم  دا که ریه ده ربه م دووری و ده م و له ی خۆم بکه که نیشتمانه

ل   گه  له که بۆیهم  بکهتر   خۆم ئاسوده کوردستانی  ت کردن به  خزمه به
  که   پم وایه چونکهنگی خۆمان دا ،  واوی مال و مناالنم چوین و ده ته
  واته  وه م ڕیگه  له  و وتووه که  ههیک بۆ کوردو کوردستان  هه مۆکه ئه
 و  کانه  زیره  کهتتوان کورد ده  وه ته سپاندنی دیموکراتیه  ڕی چه له

 گفت وگۆ دانوساندن و هاوکاری و  به   و دیموکراتیانه دسۆزانه
  وه زیک بته  نهیکانی کوردستان  دیرینه  ئاواته  له وه کتره ویستی یه خۆشه
  و کهک وهر   هه وانیهخر کورد   نه ن وا لی بکات کهلکانی جیھا و خه
جیھانیان    کوردیان به درژایی مژوو دوژمناکارانه  ران به داگیرکه
  رانی کوردستان گوتیانه  داگیرکه  که بووه رگیز ئاوا نه ،کورد هه ناساندوه

زادیخواز و مرۆڤ دۆست و لیکی ئا ،کورد گه   کورد کردووه و بوختان به
ن تازی و تورک   الیه  له های ساه  ساله  که  ئاشتی خوازه ووکراتدیم
  پم وایهمۆ دا  ی ئه م ڕۆژگاره  له   به ، وت کراوه زهلی مافی م  جه عه
  کورد باشتر ناساندن بهو النی جیھان  ستی گه بۆ ڕاآشانی هه   که

  که  هجیھانم  ئهموو مرۆڤ دۆستانی  کان و هه زلھزهموو  ههان و  یجیھان
لی  ن گه  الیه  له سپاندنه ت چه وی دیموکراتیه  هه  که م هاکارانه  به
ت و ئاشتی  وتنی دیموکراتیه رکه هاوکاری کردنی سه  به  و وه وردهک

 زیاتر  کاری کهدکورد وسا ڵ بستت و  ئه هه ناو جیھان دا  خوازی له
 ۆی دابین بکات  بۆ خترو دۆستانی باشلکانی تر ڕابکشیت  تفی خه عه

 خۆ و  ربه  کوردستانی سه  دان پییا نان به  پیویستیمان به کهی  و سبه
ن اکمان کردبت دۆستانی ئاوامبی کار بوو دهکورد کی میللی  یه واره قه
  به دوا ڕۆژدا  خۆمان بنن و له ربه  کوردستانی سه دان به تا بت  هه
  لهکردنی کورد  شداری  ش  به هست به و مه  بۆ ئه  بن ، وه لکی کورده که
و  سپاندنی ڕژمکی دیمکورات  و چه کی دیموکراتیانه یه موو پۆسه هه

 ب موو شتک ده ش پش هه مه  ئه ، بی دابین بکرت   ده  کههفیدرال
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مانکی پاک و دیموکرات  رله پهوت و  رکه لبژاردن سه ی هه بی پرۆسه ده
ت   تایبه النی عیراق به موو گه هدی هنانی مافی ه و دسۆز بۆ وه

 ژر   لهکوردلی  گهی ها سا کانی ساله وت کراوه  زه سپاندنی مافه چه
و   ئه که  که مرۆکوژه   دکتاتۆره دامه کان و سه  دڕنده عسیه ی به سایه
موو عراق  ر هه  سه یان به انهسات تی و کاره هامه موو ماڵ ورانی و نه هه

لی  گهمۆش  تا ئه  هه  که وه  داخه ، بههنا دات  یبه تا لی کورد به و گه
کان  تیه هامه ی نه وه وی گرانه یدان و هه  مه وان له  و دوژمنانه له
النی  واوی گه کانی ته وتنه رکه  سه باشترین شت بۆ مۆ که ،ئه وه هن ده ده

 عراقکی دیموکرات و   دان به  که ته کردنی دیموکراتیهعیراق دابین 
و  ی ئه  ژر سایه له  که  وه  کایه دابنیت و بتهخۆ  ربه  و سهلفیدرا

 و  وه رز بکاته ی خۆی به که نگینه لی کوردیش ئاال ڕه  دا گه دیموکراتیه
ا و  عیراق دا ئه شی کرد له وه لی کورد داوای جیابونه واوی گه  تهر  گه ئه
  لی له  گه ک که وهو ودب س و  ی عراق به  دیموکراتیه  ڕژیمهو ئه
خۆن  ربه التکی سه مۆ وه  دانیان پنان و ئهو هالنی جیھان بۆیان لواو گه
 . وه  کایه  عیراقکی دیموکرات دا بته له کورد ش بۆ م شوه ب ئه ده
موو  ش هه م ساته تا ئه بینین هه  ده ی داخه  جگه ی که وه ئهم  به
   دژ به کان که عسیه و به کان  ه شۆڤینی به ره هکانی ع ونهست و بۆچ هه

 و دان ن که  کاری خۆیان ده وه  ژره  و له  ئارا دایه  لهنکوردو کوردستان
نگ   ده ووه چ موو کوردکی دلسۆز که  هه، کوردو کوردستان ناهینن  به

  وه سایهو  ژر ئه تا له   تی کورد داوه یمانه  لیستی هاوپه نگی به بدات ده
یمانی کوردستان  ت و لیستی هاوپهست بن ده هکانی خۆی و مافه

لی کورد دابین  کانی گه مانی عراقی دا مافه رله  په ی له بتوانیت سبه
  به و  وه نه که بگاییمان لی  له که  توانن که نهکان  به  عاره شۆڤینیهن و  بکه

  دیموکراتیانهئاشتی و    به ،کورد بکاری که وه مان ببنه سواری سه
ر خاکی خۆی   سه لهلی کورد   گه ات وبکی ر سه چاره ی خۆیانک هکش

زیک   نه  پم وایه نگ دانه  کاری ده  که ش مه ئه ، ببت دا ئاسوده
دا  م ڕۆژگاره کورد له ،  لی کورده  سودی گه  جیھانیان و به  له یه وه بوونه
   له ر هه  انی کوردو کوردستان ندوژم  ک وریا بت چونکهل ب گه ده
 شاری  لهلبژاردن دا   کاتی هه  له کهمۆ ر ئه ههماون ، رن و  نگه سه
  له  ی آه بانه  عاره رپرسه و به وتی ئه لس و که ه ه  بینیمان کهرلین  به
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ی رپرس بی به کابرای عارهی  وایانه اتری نارهتف رهت  تایبه  به ر بوون ونده
  بریندار بوون ێو ی له هانو کورد موو ئه ههستی  هه هات و    کهگشتی 
ی ئازارنگاوی ناو  هه  عسیانه فتاری به ک ڕه  و وهست هات نقه  ئه کردو به
ی  و ب ردانه  نامه  و انهن ست بۆگه  هه و یانهڤینۆو ش کانی دا  هکورد
ت و   دیموکراتیه تکی پ له  وه ان له کوردو کوردست  دژ به رمانه شه

 ئازادی و  تکی پ له  وه و لهر مرۆڤک  دابین بوونی مافی هه
  بیر بهلبژاردن دا   کاتی هه رلین له  به مانیا له ک ئه وتنی وه پشکه

بی   به به  کهدات   خۆی  ی به ماف سانه  ناکه   وه خۆیهسکی شۆڤینی  ته
لکی الوو   خه کات و بهبلکی کورد  ی خه  ئیھانه وه ایکهبوونی هیچ یاس

ن  نگ بده ی ده وه هئتر هاتون بۆ  ها کیلۆمه  ده ی که وانه موو ئه پیرو هه
  وه سنیه دا بحه و سایه دی بت و له ت وه  دیموکراتیه ی پ لهتک  وهتا
ست و بیری  و هه یه  غه ده لگرتنی  ئای کوردستان قه هه:یت دهدت  ،

   و دڕندانه عسیانه  و به کات و نامرۆڤانه بریدندار دهملیۆنھا مرۆڤی کورد 
   به و کابرایه ئه،   بگرن ههئای کوردستان ناب ت  لک ده  خه به
موو مافکی   هه  دوور له هو  پو پوچ و شۆڤینیانه سیف و ستی که هه
لت   ده و ی خۆیه عسیانه وشی به ی هاکارو ڕه  شوه ر مرۆڤیک و به هه

م  ئه !!  وه نیته  ده و ئاژاوه  یه غه  قهولبگیرت  االی کوردستان ههناب ئ
   کارکی دژ بهیڕاست تنی ئاالی کوردستان بهگر لنه  بۆ هه هیاداو  جۆره
   چونکه   ی کوردهردیک ر فه ت و داگیر کردنی مافی هه موو دیموکراتیه هه
ان موو شتیکم چاو و هه گیان و  لهکوردستان ی  و ئایه ئه

کان   دڕنده عسیه ی به وه نیا کرده ش ته فتارانه  ڕه رهم جۆ  ئه ویستره هخۆش
و  لی کوردیان به های ساڵ گه  ساله  که سیفه کانی که  شۆڤینیه به و عاره

 و کان هری عفه لجه موو ئه ک هه مۆ وه  ئه ی که وانه ئه  ، وه برد  وه رده ده
نیا ئاوات و  ستن و ته ل ده  هه اره کم ن و به که فتار ده  ڕهکان عسیه به

  وه نه که  ئاوا بیر ده ی که سانه وان که ،ئه تی کردنی کورده ئامانجیان دژایه
   نیازه وی که یانه  ده وه ته هستی دیموکراتی  هه ی پ لهوڕوپ تکی ئه  وه له
ستیان   ده لهی  ،ئه کار بنن  بهدامیان  ک سه وهکانی خۆیان  سیفه که

میان اد  سه له   که ن؟ خۆ دیاره که چی دهق دا ار خاکی عر  سه لهبت 
   بیرو بۆچونیان دژ به ی که سانه و که موو ئه هه ، وه نه پتر دکهار خهل  گه

ی  اوهر چ  سه  له لی کوردن جگه  گه  بهئاالی کوردستان و دژ
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 زیاتر  وه نهکا رسته ز په گه  ڕه  و تورکهکان ڤینیه شۆ به کان و عاره عسیه به
   پ له سته م هه  به  چاک بزانن که  وه  ئه  دوژمنانهو  ئهب م ده  بهن،نی
دامیانی خون ڕژ  وتوو نابن و سه رکه رگیز سه یان هه هان وپیسژقری

  دامیانه وان سه ش له مانه  ئهیشت چی گه  بهو ئاکامی ر هات سه چیان وه
ی  ییه هک و دڕند موو چه و هه  ئهن دامی خاوه ،سهنب پتر دهار ک خهل گه
 بینین ش وا دهمۆ رت و ئه  ناو به  ئاالی کوردستان له یتوانی که نه
 کاکی   تازه  به تازهو   وه کته شه  ئاالی کوردستان ده نهرزا ربه سه

  شكنی و دژ به کر ده لمانیا دت و شه  ئه کان له لبژاردنه لپرسراوی هه
و    ئهدات  کردنی ده غه ده ولی قه دوێ و هه دهتان لگرتنی ئاالی کوردس هه

   سانه  ناکهێو یه ده  کهی کورد  ویسته هو خۆش نگین وپیرۆزه  ڕه ئاالیه
  غه ده نگ دان دا قه  کاتی ده له ی کوردر ماوه  جه لهئاالی کوردستان 

و   رانه رماوه  تا بیی شه م کاره ئه، وه مینته شی بۆ ده نیا ڕوو ره  تهکاتب
 هات و گوتی ئاالی  رپرسیاره و به   ئه  که یه  و دڕندانه عسیانه زشت و به
وا  بن ئه سیش نهع  به ر کۆنه گه  ئه سانه  که ۆرهن جاو  ئه. یه غه ده کورد قه

کوردستانی خۆ، ن که دهدامی  ی سهکان عسیه  به  کۆنه پترن لهار  خهل گه
موو  سیفی هه ستی که  ههی  ژر سایه عریب کراو له داگیر کراوو ته

های  ستی گویان ساله  هه و به وه نه که  بیر ده  شۆڤینیانه ی که وانه ئه
 کاریان ی کوردو کوردستان و ژیانکی ئازادانه موو ماف  هه  دژ به ساه
  ش که وه  داخه ر ماون به  هه وانه لهلیك  ش گه مۆکه تا ئه  و ههکرد

دامیان   سه ری له  چاو لیکه شۆڤینیانهن د و سپردرت کاریشیان پی ده
وای  موو مافکی ڕه  هه  دژ به هو هو ئیسالم   ناوی عروبه و به وه هن که ده
ست  رگیز شکه  هه م ناتوانن که به ،ن   زیاده لهن  که  کار دهلی کوردن گه
و  اری ئهتف نگم دا ڕه  ده چوم مۆ که ئهراست  ن ، به  کورد بده به

  تی  هرموی لبژاردن فه رپرسیاری هه  به که دام ی ئازارلیک گه  نامرۆڤانه
لگرتن  لبگیرت و ئاالی کوردستان هه نابی ئای کوردستان هه

 و   و دوژمنانه رستانه  خۆپه م کاره ک بهدک کور  من وه یه غه ده قه
 شتیکی  وه مه تی کردم و به زۆری کار هرپرس و به ی ئه عسیانه هاکاری به

  ر پرسیاره و کابرا به  ئه  بوو که ردانه  و نامه وایانه  و ناڕه ر نامرۆڤانهزۆ
ت و ئازادی و مافی    دیموکراتیه التکی پ له  وه  له  وه  مافکه  چه به

  ق به  ههستی هیچ کوردک ئاوا دت و  ی ههچاو کردن ڕهب  دا بهمرۆڤ 
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رموی  فه ده  مانی عراقی رله لبژاردن دا بۆ په  کاتی هه  له کهدات  خۆی ده
 ئاوا  دات که ده خۆی  ق به لبگیرت و هه کوردستان نابی ههی ئاال
 ئاالی نیشتمانی   ئازار بدات که لکه و خه  کار بکات و دی ئه عسیانه به

  که بۆیهن  که  ده زنه  مه و ئایه وت و شانازی به خۆیان خۆش ده
  رپرسیاره و به کانی ئه  هاو ئامانجه و  کابرایهو فرین بۆ ئه ان نه ده سه
وشت و   هاکارو ڕه ئاوا جونکهی ک  کابرایه  که ،  خۆ دیارهنرم  ده

گریت و دلک   خه  ڕگا له دت ئاوا که  بۆیه   فر بووه عسیانه بۆچوونی به
م   ئه یه م شیوه  به ی که وانه ئه، کات  ده پیشل  یه وهم ش دی ئا بهائاز
 ناوی   و به وه  شاردۆته وه رده  ژر په ن و خۆیان له که ه د فتاره ره
کار  عسیاتی و مرۆ کوژی خۆیان به سیفی به ستی که نکی تر هه الیه
لی کورد   گه ر به  رامبه  کردن به راپه  سوینی و خه  گره لهن  به ده

 کورد  ی دوژمن به عسیانه بهدن و  ئاوا   که شتکی تری تدا نیه
ت و  مۆ کار بۆ دیموکراتیه ئه، ن  که  ده پیادهکانی خۆیان  ئامانجه
بی ڕزی  ده  وه هت ستی دیمکوراتیه  هه  لهژی تهكی مان له ر ت و په فیدرالیه

 ژیان و  وه که  یه بهڕی  ست و بیرو باوه  هه و ڕیز گرتن لهلی بگیت 
لی کورد  ی گهکان   مافه و دان نان به   ی دیموکراتیانه نهافتاری ئازاد ڕه
 . موو دسۆزکه انی ههر ش رکی سه ئه


