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ر  ئه و لهسو بو ی  ،الوی کوردی یڤین پۆسه دهتۆ ب دا ڕۆیه تی کوردی په تدکی لر محمد عه ... ؟ڕلی  دل  
  
 دۆزی  له ونی گۆڕانکاری مژوویی هه  که  وهی کوردستان ڕووی دا گه نو کۆمه ق له ی زه ندێ دیارده ی ڕابوردودا هه ند ساه م چه ی ئه ماوه له
 و دوو ملیۆن ئیمزا  بجه ه کی هه  و خهێالر و ئاکر ولر و که یمانگاکانی سلمانی و هه کانی زانگۆ و په ڕینه ڕاپه ،خات رده ده ادلی کور گه

ین ڤ ئهی  که  بوره پرسیارهئستاش لی کورد و   تاوانبارانی جینۆسایدی گه ر به رامبه ندی چاک به ی ناوه وه ڕوو بونه  ڕووبهخۆیی و ربه بۆ سه
تانی دونیا رۆکی به سه  جۆرج بۆش که  هل پۆزترین وویهه  .  
رهات  ڵ ده گه وتکردن له سوکه تی هه  بۆ چۆنیه  و ڕۆشنبیران و هۆشیارانی کورده ی تازه وه نگی نه ی ده مووی دیارده  هه مانه  ئهڕای من به

ل و نیشتمانی  خۆیی و ڕزگاری گه ربه باتی سه وی خه بیاری گرتنی جهمان کاتیشدا  هه  له،کانی کوردستان و جیھاندا  سیاسیه وپشھاته
نگی  تی و لدانی زه وه یان نوده گه ل کۆمه گه  له یه ی شارستانیانه وه ڕووبونه رانی کوردستان و ڕووبه س داگیرکه ده  له کوردستانه

  .  مانه که له تی گه  کۆیله  به کۆتاییھنانه
ر ئسک و پروسکی قوربانیانی  سه  له ی که  کوردیانه و حیزبه  به ی کوردیه گه ی ب ئومدبوونی کۆمه  نیشانه هوان  کرده م جۆره ئه
م دوای   به،ت سه  ده ته نهویشت مان گه که له ی ڕزگاری گه وه ختانی بزوتنه  و خونی گیانبهعریب و کیمیاباران نفال وته ی ئهکان ساته کاره
عس و  ری به وتی ڕژمی داگیرکه سوکه مان هه بینن و کۆپی هه ده کی دیکتاتۆرر داگیرکه ڕۆی  زۆر دڕندانهیان  و ئاواته یشتنیان به گه

ش  وانه  ئهدای  له،ن  ده ده وی ب ووچانی لکترازاندنیان مان و هه که هل ی سامان و خاک و خواست و هۆشی گهنداگیرکر  ڕژمی ئران له
  . بی ره پۆکی ئراقی عه یان بۆ ژر چه وه گانه

 شمی جۆرج بۆ  وه  له وه نه  تۆزک بیر بکه ماستی کورد داناوه ده خۆیان به و  تیان داگیرکردوه رکردایه  پۆستی سه م که که  ده وانه من داوا له
پی   بهت وه ده مافی بوون به) درتی ب و مافه  ئه قهخۆی ه ربه تی سه وه  ده ک مافی بوون به یه وه ته ر نه هه (  پی ده  که و کچه بۆ ئه
تور و   زمان و که،ل  گه، خاک  بریتین له  که وه گرته ر ده ندێ فاکته هه، النی جیھان خۆیی گه ربه تی و ازمونی سه وه ری یاسای نوده پوه

و   ئایا له دایه وه  پرسیار له،وڵ بدات  هه تهس به و مه  بۆ ئه ن که سه کی سیاسی ڕه یه وه وتنهی حیزب یان بز واره قه مژوو و خواستی سیاسی له
  ؟؟؟ مه  چیمان که رانه فاکته
لی کورد  یی گه هشتنی کۆیله خۆیی و نه ربه سه و ره تینن به نگاوی به ڤین هه ک ئه کانی وه ڤین و نمونه م بوری ئه  کۆتاییدا ده له
  . ڤین شنی ئه  چه  له یه س هه  زۆر که لی کورد پویستی به  گه،ر و دیکتاتۆرک  داگیرکه موو جۆره تی ههس ژده له
  


