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  ةجبةييةجبةييلَلَأةفعةت هةأةفعةت هة... ... دا دا لَلَدةسةآليت كوردي لة نصوان ضاكسازي وضارةنووسصكي تادةسةآليت كوردي لة نصوان ضاكسازي وضارةنووسصكي تا
  

  مه  سیسته  له وه رگیز جیانابته و، هه یه پنراوی دکتاتۆرانه تکی سه سه  ده تی کوردی که سه ده
   .ڕاست تی ناوه کانی ڕۆژ هه ته سه ده
پۆلی  ن، شه به و ئاقارکی ترسناك ده ره مان به که له نوسی گه  چاره یه م دوو ئیداره مۆ ئه ئه

 دونیادا  تی دکتاتۆری له سه خت ترین ده  سه نگی به  ته ریکه گۆڕانکاری و ڕیفۆرم سازی وا خه
ت و  سه  بواری ده ن له م دونیایه تی ئه وتوترین میلله  دواکه ب که ره ی عه وه ته نه.  ڵ چنیوه هه

  ر به هه. گرتووه رنه کان وه تیه وه  نو ده موو گۆڕانکاریه  هه دیان له سو که. ڕیفۆرم سازیدا
ت و جمھوری وراثی  نه طه تی مطلق و شانشین و میرنشین و سه لیکیه تی دکتاتۆری مه سه ده

   له پاندووه دا سه مدیده لی سته ه! رگ  سه ی خۆی به ته وه تی کوردیش له سه چی ده  که وه ته ماونه
وروپا  ڵ ووتانی ئه  گه نگاندنی دیموکراتی و مافی مرۆڤ و چاکسازی خۆی له سه تی ههجیا
   .ن که  ده دام مقارنه  ڕژیمی سه  گوتار خۆیان به ر دنه  هه مریکادابکات که وئه
 یت،  بکه  دوژمن پوانه  خۆت به که.  وه ی سیاسی یه  ڕوانگه  له یی یه مژه ترین گه وره  گه وه  ئه که

ئاوایش . بات  ناو ئه دات و مرۆڤ له ش تك ده کانی له موو خانه  هه نجه خۆشی شر په چۆن نه
  ترازن،  ك ده  یه ی له دات شیرازه گا تك و پك ده ت کۆمه سه کانی ده یه نده گه
  زنن که به تی سوریش ده  خه ریکه و وا خه ڕاندووه ش تیان په یانه نده وگه تی کوردی له سه ده
ت  نانه رته وروبه موو ووتانی دونیاو ده  کاتکدا هه ، له تی کورده ندی بای میلله وه رژه به

مان  که له  گه ی که م ونانه  که وته ست که و ده  هۆی ئه به. ن به ییمان پ ده کانیشمان ئیره دوژمنه
   .دا رجه ل و مه م هه  له ستی هناوه  ده به
  ست له ده. کانی کورد رۆك خه  بم سه کانی کورد، یان چاکتر وایه زبهرۆك حی چی سه که
وروپا   کۆمپانیاو بازرگانی ئه ست له ناگرن ده کانیان هه ت و خه شیره ندی خۆیان وعه وه رژه به

 دوژمنی  ستیان هناوه  ده ، به وه هیدانه ر خون وئسك و پروسکی شه سه  له ناگرن که و ئاسیا هه
دا کورد   م کاته له. ربازی و لوجستی و ئابوریدا  بواری سه  له  جۆرك الوازه مۆ به ورد ئهک
ك ال  دا یه  گه کانی له  ئاۆزه موو کشه ریداو هه  سه پن به کانی بسه رجه ی مه توان زۆربه ئه

  ،  وه بکاته
ك  و مای کورد یه وه ك بگرنه  یه یان توانیوه  نه یه و دوو ئیداره ، هشتا ئه وه  داخه چی به که

تی نه  تی و خیه سکی حیزبایه ندی ته وه رژه نھا به  ته ش هیچ پاساوکی نیه وه  ئه ، که وه نه بخه
  یت، 
م  ئه. درت کرت شۆڕشمان پ تك ده ر شۆڕشمان پ نه گه  ئه رزوو ووتویانه رانی کورد هه سه
  وه  ناخی ده  و له که کو ڕاستیه ، به گرتووه ی نه رچاوه هاتووو سه  نه وه سه به  عه  له هی ووته
 ئاشکرا ڕازو  تدا و به ڵ میلله  گه  له ند ڕاستگۆ بونایه وه رانی کورد ئه موو سه  هه  خۆزگه قووه هه

  ،  رئاشکرا بکردایه ماوه ل و جه نیازی دی خۆیان بۆ گه
ی  ت نزیکه سه ك ده  و یه ك ئیداره  یه  به بووه واو بوو هشتا کورد نه راق تهبژاردنی ع هه
  م دوو ئیداره  ئه م جاره  بۆ عراق و کوردستان ئه بژاردنی نوێ یه ی هه شت مانگی تر واده هه
  مه ن ئه که ش ئه کان به ن و کورسیه که ، ئیتالف ده وه نه ده ر ده ماوه ل و جه می گه  چی وه ه نده گه

، ناچارن  وه بته نك پ ی ڕازی نابن دووباره س و الیه  وهیچ که نه کولتورکی سیاسی بۆگه
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رعی دان  م بت بۆ شه که نگدان حه ر بن و سندوقی ده ماوه ل و جه ی گه چی ئیراده بت مل که ده
   .ت سه رگرتنی ده  وه به
م و مژاوی  کی ته و ئاسۆیه ره مان به که زمونه کست و ئهو ش ره مان به که له  نووسی گه ر نا چاره گه
 و  ته سه ژارو ب ده مۆ هه ل ئه ر گه گه ن ئه ر ئوه ڵ و ئاخر هه وه رپرسی ئه  به که. چت ده

   . وه ڕیته ڵ بگه  ڕووتانا هه ن و ناتوان به که ی پ شل ده ئیراده
یری  ر سه گه ون ئه که تی مژووده فره ر نه نا بهگی تان بکات، ئه به خۆشتان محاسه باویژدانی نه
 چنگی دوژمن و  ی خۆیان له که ته  چۆن میلله ن که  بکه ری غاندی وهیشۆمینه روه مژووی پسه

ر  رامبه سن به زاری ده رمه قی شه ن و ئاره که  ڕسوایی خۆتان ده ست به ئیستیعمار ڕزگار کرد هه
   .ی کورد مدیده لی سته  گه به
ڵ و  نده تی گه سه  ده نده رچه  هه  بزانن که وه  ئه ی کوردی که ردوو ئیداره  بۆ هه یه وه یامم ئه اپهدو
  ڕت چونکه په ت لیان ڕاده بت میلله رده ن ڕۆژك هه  پ بده لدا درژه ر گه سه پاویان به سه
کان   دکتاتۆره رشه هموو ع هار زۆری بۆ هه کو بارانی به پۆلی دیموکراتی و چاك سازی وه شه

   .ت سه می ده ك سیسته  یه کاته موو دونیا ئه  هه ریکه لۆجیا وا خه کنه و ته مه وله و عه هناوه
ی زبرو  و زاراوه  نوسیندا ووشه  زۆر جار له م که که رو ڕۆشنبیران ده  خونه داوای ل بوردن له

 شکاندن  نھا بۆڕچکه ویش ته هنم، ئه کار ئه  رپرسانی کورد به  وبه رکرده ر سه رامبه ر به ڕوشنه
ران و  قدیسی سه  پویست ته ری کورد زیاد له ماوه  جه  چونکه ره ماوه و سام شکاندی جه

می   سیسته نھا له ڵ ناگرن وته  هه موو ڕزو پیرۆزیه و هه  ڕاستیدا ئه ن که که رپرسانی کورد ده به
  گای دیموکراتیدا له  ووت وکۆمه ر نا له گه.  زو پیرۆزهڕ  به نده وه  ئه رکرده دکتاتۆریدا سه

  . .. ....  شتکی تر نین والوه رك به رمانبه فه
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