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  شتی د ده حمه ئه...    کوردهشانازی  ی مایه  هاملتۆن  ی که هڕاپۆرت  به  دژ  کانی هوست هه
  ڕا له وه هش پ  له  مجاره یتر ئههراو ریكی ژه نجه وت خه یانه ی کورد دهل  دوژمنانی گه که  دیسانه  که دیاره 

ک رابووردوو  وهکانی  ساته  کاره لی کورد توش به  و گه وه هن لی کورد بده گه
وت  تکی ماف ل زه ر میلله ترین شت بۆ هه وره  گه  که هیشدیارخۆ،  وه نه بکه

ل و نیشتمانی   خودی گه ڕ به نیا باوه نیا و ته لی کورد ته ک گه کراوی وه
   دسۆزه  ڕۆله ڕ پ کراو به فادارو دسۆز و باوه ب وه  ده تی که خۆیه

ل و  ر گه وتنی هه رکه رین و هۆکاری سهباشت،  بت وه کانی خۆیه باتگره هخ
  واوی جیھان دا به  ته کراو له وت زهنیشتمان لی ی زولم ل کراوو نیشتمانک

 دسۆزو   ڕۆله ڕ کردن به باوهنیا  نیاو ته دا تهیۆڕ م لی کورد له ت گه تایبه
  و  قینه باتگرانی ڕاسته و خه انهنگ  مرۆڤانی ڕۆژانی ته  که کانی کوردو کوردستانه فادارو پاک دامنه وه

ڕی   و ب باوه وه نه خه  دوور دهدانیال و نیشتمان  گه  خۆیان له ی که وانه ئه، کانن وتنه رکه کانی سه هۆکاره
ر   ئاکام دا هه له   که وا دیاره ئهن  که ان ده خۆیکان و دسۆزانی مانه  قاره ر ڕۆله رامبه فایی به ب وهو 

فادار  موو سات زیاتر وه  هه رانی کورد له روه ران و سه ب ڕابه  دا ده م ڕۆژگاره مۆ له ئه. خۆن ست ده شکه
ڕ و  ی باوه جگه  ن که هکارێ بک خۆیان بن و تی و کانی کوردایه  دسۆزه له  ڕۆهن وال و نیشتم  گه به

ست بنن و دوژمنانی خۆیان  ده کان وه وتنه رکه  سه وسا دکارن که ئه، ی خۆیان بن که وه ته ی نه متمانه
  . ن ست پی بده شکه

   که وه هر هامتۆن ی بکه که ی ڕاپورته رباره رمی کوردستان ده رۆکی هه سهی  م دواییه ئهکانی  ڕبینه ده 
مۆ   ئه کهلی کورد   گه داته  دهویستی ه خۆش  و پ لهزن کی مه هوایه  لی کوردی کردووه تی گه دژایه

یارانی   نهو پولی  پاره نگاو به کانی هه رهخۆ کانیان و مشه یمانه لی کورد و هاوپه ژمنانی گه دوبینین ده
کان  سته  شکه لی کورد توش به  گه وی که یانه و ده چۆن خۆیان مات داوهرگرتنیان  ریل وه و بهی کورد  دڕنده
ی  ورهبینین  ده  م که به،  وه شننه کورد بوهلی   گه کانیان له هراویه  ژه ره نجه  خه میشه ک هه  و وه وه نه بکه

و کارو  کانی ئه ره ربه رو تا خوارو به  سه  و له وه بته ی کورد زاخاو ده قینه باتگانی ڕاسته دسۆزان و خه
موو  ش بۆ هه مه  ئه که، کرت دی ده وتن و شادی وه رکه  همای سه  کرت ی دوژمنانی کورد ده وانه کرده
 ل و نیشتمانیان گه  ڕ کردن به نیا باوه  ته  که زنه کی مه وت کراو هیوایه زهلی ماف و باتگر  خهالنی  گه

موو کوردک و هیوای   بۆ هه هرزی و شانازی ربه ی سه مایهبۆ خۆی   ش مه ئه، کانیانن وتنه رکه هیوای سه
لی  کانی گه وتنه رکه زنی سه  مه ره ی هه هۆکار   که خۆ دیاره،  موو کاتک دا  هه  لهلی کورده وتنی گه رکه سه

ر  گه مۆ ئه ئه،   یه  هه وه هخۆیخودی ی  وه  خۆیی بوونه ڕ به النی جیھان باوه موو گه ک هه یش وهکورد
  ی که وانه  چلۆن ئه  که وه بته ڕوون ده بۆمانزۆر چاک کانی رابوردو  رهاته  سه  ڕۆژگاران و به بروانینه

لی  نن تا گه ل بکه ش ڕا چاڵ هه وه  بنه ن و له کورد بکهلی  گهتی   ڕا دۆستایه وه ره ه س ویست له یانه ده
ی کورد وا  هدوژمنانو  ئه   که دیاره وه هن لی کورد دروست بکه  گه کان دژ به ساته کارهوت و  کورد ت بکه

   له دیشمان کهخۆ ،  وه گرنهبرد لی کو کان بۆ گه  ئازاره  کهتو یانه ده و  وه نهڵ دن ر هه  سه  ورده ورده
و  یلولیان به یهی  زنه  مه هشو شۆڕ د داو ئهلی کور  گه هراویان له رکی ژه نجه چلۆ خهدا  1975سای 

ل سازش و هاوکاریان   گه یان له تیه وله  نو ده و پیالنه لی کوردیان به ئاوات و ئامانجی گه برد و  رده ده
  کرد وه زنه  مه هسات  کاره و   توش بهیانلی کورد گهدا چییان کردو چلۆن دستان رانی کور ل داگیرکه  گه له
ست و بیری   هه یتوانی که  نهش  هراویه  ژه ره نجه و خه  و ئه زنه  مه و پیالنه  ئه ند که هچر هه،  دیمان که

  وه لی کورد وادار به یی بکات و گه میشه ستی هه  شکه لی کورد توش به رت و گه  ناو به تی له کوردایه
لی کورد چۆن   گه  بوو دیمان کهیایان خاو وان خه ئه،  وه ڕش ساز بداتهۆتوانت ش  جارکی تر نه بکات که
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کانی کوردستان  هش رکه وارو چیا سه ناو شاخ و لره   لهدا سایک همتر ل ی کهاو د ڕشی نویی خۆی لهۆش
کانی کوردستان   چیا بنده ر لوتکه  سه زنی شۆڕشی گوالنی پیرۆز له و و ئای مه وه لگیرسانده هه
بازی  ڕ  له وه ڕ و بازووی پۆالینیانه کی بیرو باوه هچ  ن بهاکانی کوردست مانه  قاره رگه مهشو پی وه درایه هه
  مان و به  کوردستان یانه وه ران و دوژمنانی کوردستانیان گۆته موو داگیرکه  هه تی به زنی کوردایه مه

م و  رده ند سه رچه وای خۆی ناهنیت هه هڕباتی   خه رگیز واز له ی کورد ههل  گه ماند که دوژمنانیان سه
   ناتوانن کهربن دهالمار  و په ک و دڕنده چهتان پ رانی کوردس بار بت وداگیرکه ڕۆژگار ناخۆش و ناله

بات و  یدانی خه  مه لهوتوو  رکه  شۆڕشی پیرۆزی گوالنی سه دیمان که، ن لی کورد دابده  گه چۆک به
ر   سه لی کورد وا له  گه مۆ که ی ئه وتنانه رکه م سه  ئه وه زیک بۆوه کانی نه و ئاواته ره تکۆسان دا به

  و بات و تکۆسانی ئه موو ساالنی درژی خه و هه ی ئه  سایه کات له تی ده وایه  رهرمان خاکی خۆی دا فه
 ئاوات و ی پیناو مان و دلیرمان گیانی خۆیان له ی قاره لهدان ڕۆ  سه  به  که یه م و کاتانه رده سه

کورد لی  گه  وه ه خۆ بوون ڕ به  باوه تی دانا و به رزی کوردایه ستی به  و هه رشانهشۆو  کانی ئه ئامانجه
ر  کانی هاملتۆن و بکه کان و ڕاپۆرته بینین بیاره  ده مۆش که ئه، دی بنت هوکان  وتنه رکه  سه توانی که
   بهانیکان هراویه  ژه ره نجه  خه وه  وسیتی دوژمنانی کورده ن و به  کاری بکه وت که یانه  ده که دیسانه

موو   ههب الم ده به،  وه نه کان بکه ساته  کاره  و کوردستان توش به وه هشنن  بوهیارانی کورد خواستی نه
 جارکی  نگیری دا نکارن کهای جیھ هم رۆژگار  له وه نه لی کورد بکه تی گه وی دوژمنایه یانه  ده ی که وانه ئه

ر   سه لی کورد له ۆ گهم ئه،  وه نه ر بکه ده ربه و ده لی کورد ئاواره  و گه وه نه لی کورد بده  گه ست به تر شکه
ستی مرۆڤی  ویستی هه  خۆسه کات و ڕژیمکی دیموکرات و پ له تی خۆی ده وایه رمان ره خاکی خۆی دا فه

لی  مۆ گه ئه،  وه هستی پ بدرت ش شکه مجاره  ئه  که حاله  مه  و تازه پاندووه هر خاکی خۆی دا س  سه له
تی کردنی ترۆریستان و جیھانکی  نی ئاسایش و ئارامی و داژایهسپاند ت و چه کراتیه  دیمه کورد ڕووی له

   که وه نه به  یاد خۆیان نه رگیز له  هه مه رانی کوردیش ئه روه ران و سه بی ڕابه ده،  ته  دیموکراتیه پ له
 موو ری هه ناو پارزه تی پشت و په فاکانی ربازی کوردایه  وه باتگر و به  دلسۆزو خه نیا ڕۆله ته
لکارو  نده  گه میشه  هه بیت که  ده که بۆیه، یی کوردو کوردستانن هشمی کانی هه وته سکه واو ده ره فهما
ی  وه  ناوه  له خواسته ا نه خو ڕن که گه و ل نه وه نه  ڕزی خۆیان دا دوور بکه راپان له بازو پیاو خه هه
 ناو  لهنای دوژمنان  دان و هاوکار و پشت و پهی  مه وه  دوژمنان بنهدای ڕزگاری خوازی کورد وه هنبزوت
لی  گهکانی   پیرۆزه  ئاوات و ئامانجه کان توش به ساته  کارهو وه کانی کوردو کوردستان دروست ببنه ڕیزه

لی کورد  کانی گه موو ئامانجه ست هنای هه ده وتن و وه رکه ی سه مۆ مایه ئه، وه نه کوردو کوردستان بکه
   . کانی کوردستانن قینه  دلرو راسته رگه سۆزان و پیسمهمانان و دل قاره


