
www.kurdistannet.org 
28-11-2004 23:56 

  . بة ناوي كوردستاين طةورة
soransa@hotmail. com   

  سؤرانسؤران. . سس. . حح! ! ، ثارضةي حةوتةمي كوردستان، ثارضةي حةوتةمي كوردستان  ))سوصدسوصد((
كوردستان، وپاتصكي يةك ” تا نزيكةي دةساپ ثصش، هاوارمان دةضوة عامساين حةوتةم و دةمان وت 

  . ”بة ملهوأي و ثاپةثةستص، كردويانة بة ثصنج بةشةوة و واو، واو و وا ثارضة، مةزن و دياريكراوة، بةپام 
بةپام نزيكة دة ساپ ثصش، بة سةرسؤوأمانةوة خودي خؤمان، رقمان لةيةك هةستا، ديزة و طؤزةمان 
شكاند و بة ضةقؤي ذاراوي دو جرياين راست و ضةث، ملي نةرم و شلي بةشكصك لةو لةتة كوردستانانةمان 

  . صطةي ثصنج لةتة كوردستان، بوينة خاوةين شةش لةتة كوردستانبأي و لة ج
هةر لة قاپمةقاپ و سيكةنةوسةرخاين ئةو ماپ بةشكردنة ناجوانة دا، سةر مان وا قاپ بو، ئاطامان لة 

 -جا، تا بةرضاومان روون بوةوة، لةتة هةرة ضكؤلةكةي وپايت كوردةواري . مةمحوودي بصزةواد بأا
 وةك بكةوصتة سص طؤشةي بصأمووداوة، لة بريي بص خةبةري دا وا نوقم و طوم - موورحمةممةدي شةريف

يش نادؤزرصتةوة و كةسيش نة بؤي بةثةرؤشة، نة بة ) جؤدأصپبانك (بو، كة بة زةأأةبيين تصلصسكؤثي
  . ، كوردستان بوةوة بة ثصنج لةت) 5+1-1=5 (بةم ضةشنة! دواي دا دةطةأص و نة منتقي لة دةم دةردص

مؤري  (يةكي ديكةوة، بة هوي قةالضؤ، ضةوسانةوة و زةبروزةنطي بص وضاين داطريكةراين بأأوونةلة ال
، سثي و بؤرةپووكةوة، زؤر لة هاونيشتمانطةيل بص دةرةتامنان، كة زوربةيان بة دواي ) مةيلةو كاپ

ستان دا، فريشتةي نةجايت طياين شرييين خؤياندا دةطةأان، لة سصبةري بةرزي شاخ و كصوةكاين كورد
توانيان دةرباز بن، طيانيان خبةلةسصنن و بة ثصضةوانةي ويسيت خؤيان، كوردستاين دةالل بةجص صپن، 

، ) موةققةت (ثةأةوازةي هةندةران بن، هةر كامة، لة كوجنصكي جيهان بطريسصنةوة و بة ضةشين كايت
دةوپةتطةيل موسوپمان، ثةنايان بردة بة كوريت، لة ترسي . سووكة وضانصك بطرن و تؤزصك حباوصنةوة

  ) . غةيرة موسوپمان (بةر دةوپةتطةيل ناموسوپمان
زؤر لةو خؤشةويستانة لة وپايت سوصد، ئةملان، ئينطليس، هؤلةند، فينلةند، سويس، فةأانسة، دامنارك، 

وأنةي تةنانةت، هصندصك لةو بةرصزانة طةيشتنة ق. ئامريكا، ئوستوأاليا و كوص و كوص، طريسانةةوة
ي باكوور، كة هصندصكيان دةناسم و بطةرة لةطةپ بأصكيشيان دا، ) قوتيب (ئافريقا و جةمسةري قوپة

  . ثةيوةنديشمان هةية
هةر ئةم ثةأةوازة بوونة، بوةتة هؤي ئةوةي كة لة زؤر شاري بياين، كؤمةپطةيل كورد لة دةوري يةك 

بة سةريةكدا بةش دةكةن، كة تا جصطةيةك من خأبوونةتةوة و هصندصك لة ثةذارةي غةرييب و دووروپايت 
ئاطادارم، يةكصك لةو ناوةندانة، وپايت سوصدة، بة تايبةت شاري يوتبؤري، ستؤكهؤپم، ئؤثساال، ماپمؤ و 

 . ضةند شاري ديكة
لةطةپ ئةوةي كة ماندونةبيين دووروپايت لة تةواوي كوردة ثةأةوازةكان دةكةم، بة تايبةت كوردطةيل 

سوصد وةك ثارضةي حةوتةمي كوردستاين لص هاتوة و رةنطة ئيدي وردةوردة، وةك دةپصن ” : سوصد، دةپصم
  . كوردي ئةرمةنستان، بشپصن كوردي سوصد

هةر ئةو ماپةي كة حةزرةيت . بةپام من بة هيواي هاتنةوةي سةركةوتوانةي هةموواليةكم بؤ ماپي خؤمان
  . ، بةرةو ئةستةمبووپي تورك بةجصي هصشتبوناپي لة شارةزوورةوة، لة تاو خودي توركةكاين عومساين

 . 2704ي سةرماوةزي 9 -تاران 
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