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   سابیر تاڤگه ... !!!ا بۆ کورد؟ھن  ته، خوار تیته  هانفال  تی ئه بۆچی سوره

  
ها هیچ  روه هه، تکی قورئان ک سوره  وه وه ناکاته نفال  ئه  تر بیر لهیک جارکدک چۆن هیچ کور روه هه
  وه کاتی ئهئینجا . کی سوک نابیست ک شۆخیه ی تۆپزاوا وه که مهۆجارکی تر واتا د رگیز سکیش هه که

 ووتی  وه کک گایه یه. شکران وکدا دابهور گروپی بچ سه  به مانه ئه، ن کان پۆلن بکه  الوه  نرینه هات که
س  هیچ که، وینوکی بچوکتردا داتان نیشاندب یه وشه  حه ککی تر ووتی له  ڕزکدا؛ یه ی له شته ر هه هه
ند  یان بۆ چه وه پاش جیاکرنه. ردت سه وێ و چییان به ئهون بۆ وابنرگوت بۆچی ه ده کانی نه  دیله به

گیراوه کان یان به ربازه سه، گروپگومان هه. شیان پشکنین کانی ئیستخبارات له کرکی  یه ر پرۆسه ب
ندی  وه رژه و به ت پی سیاسه  به که،  یه تی خۆی هه درێ تایبه نجام ده  ئه و پالن بۆ داڕژراو که خشه نه
  خشه زراندنیان پالنکی نه  دامه تاوه ره سه ر له کان هه عسیه به، کرت ج ده کانی ج به ره  دهنجام ئه

کانی کردنی ئایدیۆلۆژیای  ره ربه بوون و به عسی نه نھا هۆی به کان ته به ره  عه ر به رامبه  به قکردنه
ڕی ئرانیان  شه، بوو یاندا هه که به زهه الی مه یلیان زیاتر به وا مه ی که و شیعانه ت ئه تایبه عس و به به

م  به، دا و کاته  بوون له عی شیعه رجه  گرنگترین مه ره کان هه ی ئیرانیه وه ر ئه به رام بوو له پ حه
   خستۆته وه ڕووی فیکری و سیاسی و ئابووری چاکسازیه یی له وه ته  کورد قکردنی نه ر به رامبه به
ی بۆ چوونی  وه ر ئه به له. یی کورد وه ته ی نه وه ی خۆیان بۆ سینه شۆڤنیانهسکی  وندی بیری ته رژه به
  ت به باره  سه م حزبه ری ئه زرنه ن و دامه قی خاوه فله ک میشل عه  وه تاوه ره سه ر له کان هه عسیه به

ی  یه وه دنهم خون ی ئه روانگه له) سمان بی مه ره لی عه گه شکن له لی کورد به گه ( کورد ده
و   درژایی مژوو قکراوه ژی و به ر نیشتمانی خۆی ده سه له که، کا لی کوردی ده  بۆ گه  که وه قیه فله عه
ئیستا یان ،  سکی شۆڤنی دزیویانه رچاو ته به النی گه، ی که مانه ت و سه روه و سه ق رژاوه ناحه نی بهوخ
ب  ی خۆی یان ده قینه نیشتمان و کلتووری راسته  خۆی و لهی که شوناسه بێ له تی خۆی ده رائه بت به ئه

نجامیش  ئه.  بکات یی کلتووری ئابووری فیزیکی ئاماده وه ته نه، نووسی خۆی بۆ پاکتا و کردنکی چاره
نگی  دوای جه له، وت رکه  بهیش که بژارد پشکی قکردنه ی هه وه نگار بوونه ره ی کورد به وه ر ئه به له

چوار   سانی بیستدا ئیمپریالیزمی جیھانی به خۆیدا له ی که  نیشتمانه لی کورد له می جیھانی گه دووه
 شاوی  لی کورد له  دژی گه کی کیمیایان له  کوردستانی باشوور چه کان له عسیه به، شکرد ش دابه به
  رواره م به تامژووی ئه  گوندی شاناخس که ا لهمد که نفالی یه  شاوی ئه له. هنا کار نفالدا به ئه
ی خۆی  که  دژی دانیشتوانی ووته کی کیمیایی و بایلۆژی له تک چه تیدا هیچ حکومه مژووی مرۆڤایه له
  پناو م له ی بیسته ده ی سه ترین ئایدیۆژیای نیوه  دڕنده بته عس ده ش حزبی به مه به،  هناوه کار نه به
گومان به. تیدا نی مرۆڤایهۆسایدکردنجک له کان زۆر ترینیان که عسیه ب شینهتی سه ی ده  پ ت  الفه خه

ک  روه هه، بیدا ره سکی شۆڤنی عه جکردنی پیالن و بیری ته هبمی فتوحاتی ئیسالمی ج رده و سه
پش . ی ئیسالم کردن پرۆسه له ر ده به کان  شۆڤنیه به ره وا عه تاکانی فتوحاتی ئیسالمیدا که ره سه له
زاو  زی قه رکه و مه کانی نزیک جاده ی رووخاندنی دھاته م پرۆسه که نفالی یه ی ئه ست پکردنی پرۆسه ده

ست  ده ی وه وه ملکاندا وپاشان کۆکردنه  ئۆردوگا زۆره ی له که که ی خه وه کان وکۆکردنه ناحیه
ستی کوردی و  ی کلتوورو تکشکاندنی که وه سینه. ناوبردن کردن بۆ له رداگرتن دواتر ئاماده سه به
جۆرکی وا  شکاندنی ئابووری کوردستان به تک. ستی ربه نگ و بیری ئازادی و سه کردنی ده فه خه
، وتنرا نی ئابووری کوردستان فه ش گرنگترین الیه مه کان وران کران به سنوری کوردستاندا گونده له
گای کوردی و دروستکردنی  تکدانی سروشتی کۆمه،  گای کوردی بوو تی کۆمه مهرا نھا ده ی ته وه ر ئه به له
م  زاران ژن و منداڵ و دواتریش فێ دانی ئه وتنی هه ت ب مردکه تایبه تی به یه ی کۆمه یان کشه ده
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ناچارکردنی  کی ژیان دواتریش پداویستیه ب دابین کردنی هیچ  ملکانداو به گا زۆره کۆمه  له کانه خه
  .  گایه م کۆمه ی نامۆ بوو به وه ئه ر به له ش یه م دیارده ئه،  بگومان ژیان بۆ کارکردن که
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