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 فیت  لهدئوم ... !کات  دهتم اسهی سیر فژگارڕۆ یبر م زه به...  نازانمت اسهیمن س

 
 بووم ۆنام،  کوردی وه ته ر نه رامبه  بووم بهۆنام، ت وویو ره  ده مهم ب  بهار بی وه  لهر به
 زی هرگ مه ئ  که هی وه  ئهدا ره ل  باسکردنهی جی وه ئه. ی کوردینۆسیر کلتور و تراد رامبه به
  مهۆ کیدوا   کهب  نه وه  ئهاتریز! نیکراو  نهی کوردیک هی یتس  کهیوشت هڕ خویرف

 انی  بووبنی د ته سه و ده جا ئه(ت  سه ن ده  خاوهیسان  و کهیف له  سهیک  خهیت عاده
  . )ی باوکساالریت سه ده
 
 نی هتد بکه...  ونیئا، مانیشتین، خاک، تک وو  وهی زلی  قسهی وه ر له  بهب  ئه مهئ 
ر  سه  لهتب  ئهشیو ئه، نیژڕ دای کوردین سه هڕ یک هی یتس  کهۆ ب خشه  نه ستهیوپ

م  به...  ه مهۆ کیکژ و تونیموو چ  ههیرک ش ئه وه ئه. ت دا بیکسان هی و ی زانستیکئاست
 تب وان ئه ئه! کانا اندنهی اگهڕکان و   قوتانخانهی گهڕ،  گهڕ نیراتر و خنیستردرو
   بهی شانازژوو مۆ ب که...  وه نه بانی که ته للهی م  بهی کوردیت هیسا  کهی ێ نویک هی ناسهپ

  که ( وه ستامانه ئی که ونه زه ق نهی ناشر ووهڕ  ک له ش نه وه ئه. نی  بکه وه مانهۆ خیکورد بوون
  دوور له، نی ناسراووار نهخو  و نهر که سوا  بهکایمر ئه وپاوڕو  ئهیکان شه  به  له وه داخه به
  ست کردن به  و ههی که ته هی ی شارستانو ووهڕ و ک به، )ت هی ین ده  مهیک هیاسایموو  هه
 ی دروستکردنۆ بنیدانداو هه  و لهێو شئهۆ خمانۆ خی که وه ته  نهش مه ئ که (ت هیسئول مه
  . )ین ده  مهیک هیگا مهۆک
 
،  هی ی نی و شاری ێ الدیوران  دهستائ،   کوردهیسان  کهیشنکردنڕۆ  بهیوران  دهستا ئجا
   لهشیو ئه، نیرگر وه لی سودب  ئه  که کهوران ده.  هی ی نت هو  و دهنی دیوران  دهیوران ده
ر ه ماوه  جه چونکه،  ره ماوه  جهیکان نگه  دهیکخست هی ی گهڕووم  ههیهاتوو بن نه  لهیز 
 ی وره  گه ره  ههیت سه  دهین ر خاوه ماوه جه... نیت هی مهۆ و کیاسی سیکمان رده سه
  . گان مهۆ کیکان هی یانکارۆڕگ
 
  بیکت للهی میرۆمخ  خهی وانه  ئهی ئه، نۆییاستگڕ یم ه ن قه  خاوهی وانه  ئهی  ئهجا

، تن هو  دهیاری خواسیریشنبڕۆ و ی زانستیر ئاست سه  لهی وانه  ئهی ئه، نن خاوه
 نیننا  و نهنیشک نه  ئهفۆ ئاخ و ئیدی چی وه  ئهۆ بک هی ن به نگتان بکه  دهو وه زنهۆکبد هی
 .  وه ته هی یف له  سهیق ست عه ده به
و  وه وتنه ک دوورکه نه، کان شه کیرکردن سه  چارهۆ بنیربژ  ههت هی یموکراسی و دی ئازادبا
 . ..یی توانا بیست هه
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