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  سةبارةت بة كؤنطرةي ذين كورد لة تارانسةبارةت بة كؤنطرةي ذين كورد لة تاران  بةياننامةي بزاظي ذناين كوردبةياننامةي بزاظي ذناين كورد
  

شة و ةبة داخةوة هيرش و هةِر، »كؤنطرةي زانكؤي تاران«بة كةرةسة كردين ذين كورد لة لة دواي 
ة و تةنانةت بة نامة و ويت كوردستان دةسيت ثيكردوالَسووكايةيت دذ بة ذناين ضاالكي كورد لة رؤذهة

و  نازناوي جؤراوجؤر و بة كةلَك لة وشةطةيل جياواز  كةسانيك بة! ِرةشةي مةرطيان يلَ دةكريهةئيمةيل 
ضاالكاين ذن و ريكخراوةكانيان دةبةنة ذير ثرسيار و طومان و تةنانةت نكوولَي لة بزاظي ذنان ناشريين 
جؤرة بريكردنةوة لة ذير بةم زؤر جيطاي سةرنـجة كةسانيك . عةقيم ناوي دةبةنو ِراو ؤ د بةدةكةن و 

دةن و شانؤي دةخؤيان بة دلَسؤزي ذن نيشان ! و ئةنستيتؤيةكي كورديثؤششي كانوونيكي خويندكاري 
كةواتة ، جيطاي ثرسيارة ئةطةر ئةمانة بزاظي ذين كورد نابينن و نكوولَي ليدةكةن. كؤنطرةداناين بؤ بكةن

و كردين ذنان  بةرذةوةندي خؤيان و بة كةرةسةجطة لة ئامانـجيان ؟ انسي بؤ دةطرنضؤن كؤِر و كؤنفِر
شان بة ناوي ضاالكي ذنانةوة دةتواينَ ضي يبكوردي ذناين ماندن يا نكوولَي لة بزاظي ـسةل؟ خؤهةلَكي

ن و ريكخراوةيةكدا نية و وزانسيت هةر كانوهزر و تواناي   ين ناكري و لةريت بة وشةطةيل ناشالَرؤذهة
. بني لة هيزي ذناين كوردةكةساين تةسكضاوة ترساين رئةوةي بة. خؤي ثيويستةثسثؤِري شارةزاي 

يةيت و كولتووري الَبةشداري ضاالكي ذنان لة ريكخراوةكان و لة ثانتاطةيل زانسيت و كؤمة
 جيهاندا بزووتنةوةي ذنان حيسايب زؤري بؤ  ئيمِرؤ كة لة. هةلَنةطرة و ئةمانة ناتوانن بيبيننحاشا
طا   بة و دةكريري لة بةرةو تةسكبيين و سووكايةيت ناكري شضووين ذنان بطريدريزؤر بة داخةوة . ثي

كة نةيانتواين بة ثارة يارمةيت ثوولَييانةوة  هةولَي ذنان بؤ هاوكاري لةطةلَ كؤنطرةكةدا بة هؤي يب
لة . روالَةيت ناو دةبريري يوةبةري كانووين كازيوةوة بة هاوكاِربدةن بة فِريؤ ضوو و لة اليةن بةكؤنطرة 
. ناوزةد دةكرييزم لترةوة توندوتيذي دذ بة ذنان لة نيو ئةو كؤنطرةدا وةك دميوكراسي و ثلورا اليةكي

ي  قةتلَ طريي لةشت ذنان و ث تيذي و يب حورمةيت بةو توندزانييندةيب بطري بؤ كةسانيك كة رةوا
بة راسيت ! يزم دةزاننلثلؤِرادميوكراسي و بة نامووسي و تاوانباري ذناين كوذراو بة تؤمةيت شةرةف 

  ! نوئةمانة هةر ئةوةندة لة دميوكراسي تيطةيشتو
ئةوةش كة زانيان خؤيان دةتوانن ، بة ناو ذين كوردي زانكؤي تاران تةنيا كةلَكيكي بؤ ذنان بووكؤنطرةي 

ةك بيانكاتة ئامير كة هيض اليدةن وة نةدةرفةيت ئةو طرن و ضاوةِرواين كةس نةبن هةنطاو بؤ خؤيان هةلَ
  . نيشاندان و خؤهةلَكيشانو كةرةسةي خؤ

وباوةِر و وو ذناين ضاالك بة هةر ضةشنة برييت كوردستان بريتية لة هةمالَبزاظي ذناين كوردي رؤذهة
واردن دذ بة مرؤظـ و بة الَ سِرينةوةي هة ان بؤ ريزي يةكتر دةطرن و هةولَي هةموويكةجيةك ئايديؤلؤ

، يةكي طةش و ضاك بووين روانطة و باوةِرة هةلَةكانوبة هيواي داهاتو. ةواردن دذ بة ذنانالَتايبةت هة
بة تؤمةت و سووكايةتيش . ينكةدة تروقسةي ئيمة ئةوةية كة لةمةوال هةنطاوةكامنان ثتةوتر و يةكطرتو
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