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گةلی کورد لة هةر چوار بةشة داگريکراوةکةی قوربانثکی يةکجار 
 ئةگةر چاوثک ،زؤری بؤ سةربةخؤی و ئازادی خاک و بوونی داوةو

بة مثژووی سةد ساصی کورد خبشثنينةوة دةبينيني ئةو هةرةشانةی 
ر گةورة بوونة لة توانا زؤکراونةتة بوونی کرد لة هةموو بةشةکان 

 ئةم هةرةشانة بکرايةتة سةر هةرچی ،سةربازی و ئابوورثکةی
 بةصام ،اوچووبووميلةتثکی تری ئةم سةر زةمينة ئةوا دوورنية لةن

ادی و سةربةخؤی و کؤصنةدةر ميلةتی کوردی توينوونی ئاز
بةرنگاری بةرامبةر هةموو پةالماردانةکانی رةگةزپةرستانی 

 فارس و عةرةبی کردووةو هيچ ،ورکناسيوناليستی ت
 لة ئةنفالةوة بيگری يان گوثزانةوة بةزؤرةملثکانی تورکياو وصاتی ئثران هيچيان چؤکيان ،کارةساتثک

 بةصکو ئةو هةرةشةو پةالماردانانة هةستی کوردی زياتر بؤ سةربةخؤی و ئازادی ،بة ميلةتی کورد نةدا
   .خاکةکةی کردووة
رةوةکةو زؤر کارةساتی گةورةی دصتةزثن هةمووی بوون بة ئةزموونثک بؤ  ئةنفال ،کارةساتی هةصبجة

زياتر سووربوون لة خةبات دژ بة داگريکةران و وای لةنةوةکانی ئةمرؤی کورد کردووة هةموو هثزو 
ئةمرؤ دووژمنان خةو بة چاويان . توانای خؤی خباتة گر بؤ وةدةست هثنانی سةربةخؤی و ئازادثکةی

ارة بةناوی ئيسالم دةستيان کردووة بة ترساندن و تريوورکردنی خةصکی بث گوناهی  بؤية ئةم ج،ناثت
 لة ، واش دةزانن بةو کارانة دةتوانن رثگا لة مةشخةلی نةتةوةمان بگرن يان ترس خبةنة دصمان،ئثمةو

کاتثکدا ئةوةيان لةبريدةچثتةوة کة هةموو کارةساتة مثژووثکانی رابردووی تازة نةيتوانی چؤک بة 
   .ةصکی ئثمة ثنثخ

گةلةکةمانيان تريووکرد و واش دةزانن بةو ئةمرؤش تريوورستان و دووژمنانی گةلةکةمان دةيةها الوی 
ئةوانةی پثش . کارة ترسنؤکانةيان دةتوانن خةونی باوک و باپريرانی ناسيوناليستی خؤيان ثننة جث

يندانةکانيان پر کردبوو بة الوی کورد چةند ساصثک لةمةوبةر گؤرستانة بةکؤمةص کوژةکانی ئةنفال و ز
 بؤية دةبث ئةم گرووهة تريورستانةي کة بةناوی ،ريسوا بوونةو خؤيان لة زيندانةکان شةو دةبةنة سةر

ئيسالم و ئاينةوة لةوبةری سنوورةکانةوة رةوانةی کوردستانيان دةکةن بؤ ترساندنی ئثمة خةياصيان 
 دةبث پثش هةموو کارثکيان بري لةو ،ة ئثمةی کورد دابنثنخاوبث ئةگةر بتوانن رؤژث لة رؤژان چؤک ب

هةموو توانا سةربازی و ئابووريةی بةعس و تورکياو ئثانيان بکرداية کة هيچيان نةيان توانی چؤک بة 
 ئيچؤن وادةزانن بة کارثکی تريوورستی ئةو ،خةصکی کوردی تةا خاوةن تفةنگ و بريووباوةر ثنث

   .خةونةيان ئةجنام بدةن
 ،پثويستة پاش ئةم کارة تريورستييةی ئةم دووايةی هةولثر و کارة يرورستثکةی جةژنی پار

داموودةزگاکانی ئاسايش و پاراسنت الی هةردوو ئيدارةکة چاوثکی بة جؤری کارةکانيان خبشثننةوةو 
ؤة بزانن ئةو کةم و کورتيانة چني وايان لثدةکات کةوا بة ئاسانی ئةم گرووهة تريوورستيانة بثچ

من بةش بة حاصی . سةرلثشثواوةکانيان رةوانةی کوردستان بکةن و ئةم کارانة وا بة ئاشانی ئةجنام بدةن
 چوونکة لة کاتی سةردامن بؤ کوردستان ،خؤم گلةمي زؤر لة داموودةزگا ئاسايشثکان و پاراستنةکان هةية
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 ،م شارةزا دانراوونکؤنترؤلةکانی پثش ناوشار کةسانثکی بث تواناو کةچةند جارثک لة بنکةی 
 بؤية دةکرث گلةيی ئثمةی کورد لةپثش هةمووکةسثکةوة دژ بة داموودةزگاکانی ،زؤرجاريش نةخوثنةوار
   . پثش دووژمنان،ئاسايش و پاراسنت بث

ئةوانةی بةرپرسی داموودةزگا ئاسايشثکان و پاراستنةکانن پثويستة کةسانثکی شارةزاو پسپؤر لةو 
اتووچؤی ناو شارةکانة نةک خةصکانثکی نةشارةزاو و نةخوثندةوار بؤ ئةوةی جيانة دابنثن کة رثگای ه

ئةوانةی ئةم کارانة . کارةساتی تريوورستی لةو جإؤرة وابة ئاسانی ئةجنام نةدرث لةاليةن دووژمنانةوة
ئةجنام دةدةن ناتوانن وابةئاسانی کارةکانيان بکةن ئةگةر بثتوو شارةزاثکی تةواويان لةکؤبوونةوةی 

 پاشان کةسانثک يان اليةنثک هةن کة يارمةتی لؤجستی دةخةنة ،و هةموو خةصکةيان نةبث لةو رؤژةئة
 چوونکة بث بوونی ئةو هاوکارية لؤجستية ناتوانن ،بةردةست ئةم تريوورستانة لة شارثکی وةک هةولثر
ثکی وةک هةولثر دةبث خةصکانثک يان اليةنثک لة شار. تريوورستان وابةئاسانی ئةم کارانة ئةجنام بدةن

   .هةبن کة زانياری تةواو دةخاتة بةردةست ئةم گرووهة تريوورستيانة بؤ ئةجنامدانی کارةکانيان
 ئةوا دووارؤژ ،ئةگةر بثت و ئةم کارة تريوورستيانة وابةئاسانی لة کوردستانثکی ئارام ئةجنام بدرث

 ، لةوانةشة جث گشتيش بگرثتةوة،کاری تريوورستی گةورةتر ئةجنام دةدرث و قوربانثکانيش زياتر دةبن
چوونکة ئةوانةی ئةم کارانة ئةجنام دةدةن تةا يةک مةبةستيان هةية ئةويش تؤقاندنی خةصکی کوردةو 

   .چؤک دانانة چث
پثويستة گؤرانکاری کتووپر و پياچوونةوةثکی گةورة بکرثتة سةر کارةکانی داموودةزگا ئاسايشثکان بؤ 

   . و کورثکانپرکدنةوةو چارةسةرکردنی کةم
   وةهاب شاه حممةد
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