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 کاتی داڕشتنی  ویدا له کورد زۆر هه

ی   ناسنامه،تی عاقدا وه ستوری ده ده
   زیاتر له که (بی ره تی عاقی عه وه ده

ستی   خه وایی و به  ته  به  ساه1400
   جۆرک که بشونت به. )  بییه ره عه

بی  ره ی عهستی عاق بت خه هیچ نه
ی ژر   نازی ووشه  یان به وه کابکاته

ی کورد و  وه ته هن ، وه بیشارته  وه چه په
   خوناوییه نگه دوای جهی  که نیشتمانه

ری   عومه لیفه ی خه که رییه رکووتکه سه
رم  شهکورد  ت هسیاس ک مرۆش وه  تا ئه، هومرۆ ی ئه قهاو عر  کلکی ئه  لکنرا به،تاب کوری خه

   کهبوو ان ههم و مافه رع و ڕسا ئه  شه  به ش بکرانایه ر ماره گه (م عاقی نیت ب اتک ئه
 مردی زام ستی  ژر ده و له ری خۆیان روه  سه  تا ببن به، مان بکردایه وه جیابوونهداوای 

 له کانی روونییه  ده رییه  و کاریگه ییه  ساه1400ردکی   ده مه  ئه دیاره) ڕزگارمان بت
   زمانی لهو    تاه رمه و شه ی ئه رده په   به بووه  ر بۆیه  هه، دوور نیه   به ئیسالم ئایدۆلۆژیایی

کانی  م ساتی هاتنی پۆستاه که  یه ر له بی هه ره عهری  نهتی داپۆس سه ده.  دووینگۆ بر
 ،یب ره دامی عه تی سه سه تا دوا ساتی دهنی کورد  کۆلۆنیالیکردنی نیشتما و به  وه ره عومه

 پیر و مناڵ و  ر به رامبه  بهیانکان ییه  ده دڕن موو شوه هه  کرد له نهکیان  هرخی هیچ ده
مۆش  ئه. م رده کی سه  ملی کوردیان پ بی تا چه وه  شمشیری کوله ی کورد له وته ککه په
کی   چه به ستیان کی ده  چه ی بۆیان ناکرت به وه زیران ئه رۆک وه ری سه عفه  جه یفهل خه

 دوو  به (ترزکات و بناسن خۆی فهیتوانی  دا کورد نه شه  ڕه ستوره م ده له. ن یکه زمانیان ئه
  واته انکوردست  بن پی  ی که که  کورد و نیشتمانه بن پی  ک که یه وه ته ک نه  وه که)  ووشه

ها  نده  هاتن چه، بییه ره وترت عه هن پی  ی که و عاقه  فیدای ئه ی خۆی کرد به ناسنامه
 هات  وه ی به که م کۆتاییه  تا زد به وه لفه  ئه  له ر ههیان نویان داتاشی  واژه سته و ده واژه 
  باشه ( کانه به ره عه   ووتهی ه ۆمهری ک زرنه م دامه که  و یه عاق ووتکی ئیسالمییه  که
اق ر ع  یان گه،بی ره ی عه ری لیگه زرنه  دامه بت به بت چۆن ئه بی نه ره ر عاق عه گه
. . کرت ندامتی قبووڵ ئه  یان چۆن ئهری زرنه م دامه که  یه بت به بت چۆن ئه بی نه ره عه
 پۆزی  ی کورد که ونه و خه ئه.  ه چه ن که سه ڵ یانی حه چه ن که سه  حه ن یان سه ڵ حه چه  که؟؟

 کوردی  گوایه { بی ره  نیشتمانی عه  له شکه بی عاق به ره لی عه  گه  گوایه دا که  لئه پوه
ک  ی یه رگه به  وه داخه  زۆر به،} نیشتمانی کوردستان  شک له  به بت  دنیا ئه وه عاقش له

ک   وه،سی هنا ره ش هه نده م به  ئه،گرت  نهیسا وومر م عه  لیفه تومانی خه ی شایه نجه په
مرۆ  ی ئهسا مر مو  عه لیفه نگی خه دهب. کانی تر نده بهکانی  که  دوایی یه ک له  یه سه ره هه

ی  وه ڕانه  گه له خات  دیار ئه ی رازی بوونیی به  پله،ی پ کردی میدیاکان ه وفو ک و که دوای ئه
 کوردی عاقی پۆزی  دا ماوه ستووره و ده ی له وه ئه.  وره بستانی گه ره  عهشی وه عاق بۆ با

م   به،بی دوو زمانی ناسراو و دانپیانراون ره ک زمانی عه  وه  که   لبدات زمانی کوردییه پوه
  که ( ئیجبار ناکرت فری زمانی کوردی بت،بک ره دا هیچ عه م عاقه  له یه ش هه وه ئه
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 ،  یاساییه نده م به ئهپگرتنی    پش له  بۆیه،) ن که  ده و زمانه  ئهبن چ حسابکی بۆ هفری ن
و مانان   ئمه  گوایه لی کورد که ی خۆنوسین بۆ گه مافی چاره.   باربردووه خۆی له خۆی

  نده وه م ئه که ز ئه حه  دا هاتووه  دیباجه  له گوایهم   به  هاتووه  نه  که،ین که بوختانی بۆ ده
 بۆ میکیاچ کردنی  رتوککه  یان په کی ڕۆمانکه  داڕشتنی پشه  دیباجه بژم که

کان  به ره ر عه  گه ر بۆیه  هه، که  کرۆکی ڕۆمانه م ناتوانت ببت به  به،ی که هرۆک اوهن
  بت به تا ب  لبکرایهانستوردا باسی کی ده یه  بگه  له بوایه  ده،  بوونایه و مافه خوازیاری ئه

ک باسی  نه سنووری کوردستان. سپندرت زیان لبوو بچه ر حه  تا گهستووردا  ناو ده یاسا له
  ئیتر چۆن باسی سنووری، یه غه ده ی کوردستان خۆی قه کو ووشه  به، کراوه ر نه  سه له

ف  جه ک نه ر وه  هه اکانه سنووری پارزگ، ی بۆ درژکراوه نجه ی په وه ئه{ . کرت  دهکوردستان
ت   ئه:کات د باسی ده مه سعوود محه  مامۆستا مه  که یه وه  ئه مه ئه} و روومادی و سلمانی 

 دت ،تی ریکایه  شه  به کی تردا واته ڵ کابرایه گه بت له کی ده شی نیو خانوویه ک به کابرایه
   بۆ هنده  که،ن که ی پده اوڕکانی گاته ه،کیتر  کابرایه  به وه فرۆشته ی ده که شی خانووه به
   هیچ له ت ئوه مدا ده  وه ویش له  ئه، ست خۆیداوه  ده ی له  خانووه و نوه  ئه، نگ بووه به ده

 تا  وه تهشم فرۆ  خانووه شه و به تانزانی من ئه  ده ر ئاق بوونایه  گه،ن دنیای قازانج تناگه
   !!!! . . . .ی تری پبکم که شه به

ستپاکیان  دهتکی  سه و ده  دایه ست نه  ده ی له و س شاره ی ئه ناسنامهر  کوردش گه
ی عاقی   عاقی و تكه  به بوایه  و نه،ی نده خۆریی وگه  مشه  دوور له دروستبکردایه

   تازه  تا ناوچه35 بۆ  وه  ی بگواستایه36ی هی   کۆنه و سنووره  و ئه، یهنابو مۆ نه ئه
ی  وه ر ئه به ر له هه[ ؟کان نی سنووره  خاوه یتوانی ببت به  ئه، پاراستایهنبیو کان  ڕزگارکراوه
 ،نرابوون نھا دانیان پیادا نه  ته،ت بوون وه کاندا ده  سیاسییه رجه لومه موو هه هه کورد له

  ت به رعییه ت شه نانه و ته ،]ویست تی ده وه بایی نوده شه ك گوژم و پاڵ و ڕه  یه شه مه ئه
 ، ی کوردستانه که  نیشتمانه کی سیاسی کورد که یه نی کشه ک خاوه بوونی خۆی بدات وه

ری کۆنفدڕای   ئاسانی شه یتوانی به  ئه،ستوورکی کوردستانی  هۆی داڕشتنی ده دوایی به
رندۆمی  و ڕفهنگدان و خۆپشاندان   ده  به،مریکاش  ئه کان و له  عراقییه  له وه بباته

  لمنت که بیسه) . کی کورد  خه  بهبوو جاڕی  ی گاته رندۆمه ڕفه و ک ئه نه (، ڕاستگۆیانه
  قبووڵ نییه پ بدا بژیو عاقی بوونیشی ره ڵ عه گه وت له کورد چیتر ناتوانیت و نایه

ر  سه  له وه که وویهچی ڕ  کورد به  که؟؟موو جیھان  بۆ هه  و زۆر ئاشکرایه شی روونه که هۆکاره
ک رووبار خون و  دوایی یه،کان ووتووژ بکات و شیعه کان  سوونیه عسییه  به،ڵ  گه مز له

ها شار و گوند و  نده هیدکردنی چه نفالکراو و شه کی ئه سقان و پروسکی خه شارک یه
ش  مه ئه.  ی کوردهکی زوم لکراو وای خه  دوای ره مه ئه. . . ڵ کووژ کۆمهکی   چه  به کهچشارۆ
 مای خۆماندا   تا بتوانین له!. .  یی  پله  به خۆیی پله ربه و سه ره نگاو بوو به ههترین  وره گه

  !. . بین کان نه به ره کرچی عه
رای   گه  له  که،کان  تورکمانه  مافی میوانه:ستووردا ی ده ه رکو م به  له رنجه ی جی سه وه ئه

ر خاکی   سه پاند به ک مۆگای کۆلۆنییالی خۆیان سه  وه که{ر نین زیاتری توورک  داگیرکه
 سی جار    که ر چاوتره  بوونی سیاسیان به وه ستوورییه  ڕووی ده توانم بیم له ده} کوردا 

ر  سه  و گوندی کوردی خامۆشکران و له  شار و شارۆچکه4000ر   گه ناویان هاتووه
  ره شیری تورکمان له  م ناوی گوندی به  به هاتووه کیان نهک  یه  ناوی تاقه، وه سانه خشه نه
   له،بت ودا داشی سیاسیان سوارتر ئه داهاتو ش زیاتر له مه له.   هاتووه وه  ڕزو ستایشه به
   ؟؟. .  نازانیننما که  و خاکه وه ته ری نه روه نی سه  خاوه  خۆمان به ی ئمه وه ر ئه به
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