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  هوشیار عوسمان  کوێ؟ ت له  کوێ؟ میلله ت له سه ده،  ساڵ حوکمی کوردی١٥دوای 

  
کی  یه  شوه  به یتوانیوه مرۆنه کو ئه تاوه، وی ر گۆی زه ی سه تانه و میلله  له ککه لی کورد یه گه
ی سنووری جوگرافیای کوردستاندا   چوارچوه له، خۆی تی تی حاکمیه وه سمی و نوده ڕه
رخودان   شۆڕش و به له کانی ساتک ی ئازادیخوازی ڕۆه وه ر چی بزووتنه گه ئه. ان بداتنیش

شاهید حای ، ری روه  قوربانی و سه مژووی پ له،  داوه و گیان فیداکردن ووچانیان نه
نج و کۆشش  مووڕه و هه دوای ئه. دات  نیشان ئه یه وه ته و نه وتنی ئه سره نه وانتی و پاه
 ن ووت و مافی النی جیھان خاوه ک گه  وه مانتوانیوه  نه جی داخه،  ت و ماندوبوونهبا وخه
 وباس و بۆ چوونی جودا  وه و لکۆلینه وه  شونیداخوندنه ڕان به بۆ گه. وای خۆمان بین ڕه
ر   سه مه خه دا تیشک ده کو لره به، ی بۆ ناکرت دا ئاماژه ته م بابه  له که. خوازت ده
  وه می نوی جیھانیه  هۆی سیسته  به که، ی باشووری کوردستان م دواییه نی ئه که انکارییهگۆڕ
ڕژا   خر  به م جاره  ئه وت که رکه کی نیشتماندا پریشککمان به یه  گۆشه ی کوردیش له ئمه
  زۆر ڕووی م مخابن له به.  وه وته مانی لکه رله تی کوردی و په رماندا و حکومه  سه به

ک   وه یتوانیوه ی ڕابوردودا نه  ساه١٥م  ی ئه ماوه  تی سیاسی کورد له سه  ده وه ژیانه
  له ـ: چونکه، شاخ بت باتی پیرۆزی ی خه یان ساه کانی ده ری برین و زامه پویست سارژکه

 و  ت بوونی ئیداره له.  بووه کی کوردستاندا نه نی خه کانی کۆمه زوه ئاستی خواست و ئاره
ندی حیزبی و  وه رژه ڕی ناوخۆو دروست کردنی به شه، کوردی ی قینـــــــه راسته ی ئیراده
تروانینی . ت سه کورسی ده تی گشتی بۆ گیرفان و حه سه  فیدا کردنی مه به، تی تایبه
کانی ب   کارخستنی خه به،  وه تییه ی حیزبایه  چاویلکه کی سیاسی له یه موو کایه هه

 دوادا  پشت گوێ خستن و به. کاندا ستیاره  هه  شونه ک و ماستاو چی له ب آه ئازموون و
سادی ئیداری و سیاسی  ی و فه نده  گه ی که کارانه و موو ئه  هه  له وه پرسینه چوون و ل نه نه

ک  وه، ک کانی خه ژانه ری و ئازارو داواکا  له وه وتنه دوورکه.  یه  دواوه به... و ئابووری و
،  ت بۆیان هاتووه  خه  به وه  ئاسمانه کانیان له رانیه ت و خۆش گوزه سه ی جیھانی ده وه ئه

  وه مانه  در زه  له تی و ژان و ئش و ئۆف و زووخاوه چونکه ینه شی مه به تیش میلله
   له  که یه وره ی گه ش گورزکی کوشنده هندانی دیک  و چه وه ره ی سه مانه ئه...   روابووه هه
   که گره نه رکی حاشا هه فاکته، درێ ده مان که له ی گه سته  جه مۆ له کو ئه  تا وه تاوه ره سه

کوردستان  ر  سه وه ینه کان بخه عریب کراوه  ته  به رکوک و شونه  که مان توانیوه تاکو ئستا نه
  وه وته  جارکی تر نیشتمان بکه  که ترسی یه نگکی پ مه زه.  وه ینه سنووری خۆمان جیا بکه

زو  موو حه  بارچوونی هه کیمیاباران و له نفال و ر شاوی داگیرکردن و سوتاندن و ئه به
رزو نزمی   تای و تفتی و به له، وخۆ  ڕای من لپرسراوی راسته به. کانی کۆن و نومان ئارزوه

موو  تی سیاسی هه رکردایه شانی سه ر  سه له، مۆ کو ئه ڕین تاوه دوای ڕاپه کانی و ناخۆشییه
گۆڕانکاری و   له  په ر به گه ئه، زانن م راستی کورد ئه  ده  خۆیان به  که یه نانه و حیزب و الیه ئه

  له، ن که کاندا نه زگا ئیداری و حیزبی یه  ناو دام و ده  وپاکسازی له وه چاکسازی و نوێ کردنه
  وه  دنیاییه به، هنن  واز نه وه له راتی گه ده  موقه شک نشین و بازرگانی کردن بهکۆ ژیانی
   ا...  وه بته زیندوو ئه  وه  کرده به ی سلمانی  سووره که منه ری ئه وه بیره


