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:تی  کوردستان     رۆژهه بات له ک  خه یه ده لی   سه وتگه ستکه ده  
 

 ب   به ت، ری  کوردی  رۆژهه لی تکۆشه   گه   مژه   له  که ئاگادارین،گشتمان 
واکانی ت       ره ست  هنانی مافه ده وز ،  بۆ  به نه   ،  پشو   و  وه ئۆقره

 گیان  و    دڵ و به   و   به وه ته قۆزوه لی  دا  بچووکترین  هه م  ربازه کۆشی ،  له ده
   . باتی  کردوه وام ،   خه رده به
  

ک    ،  وه وره تی  کوردستانی گه   کوردی  رۆژهه ی بزانین ، که وه جا بۆ  ئه
شنی    چه  ، به وتوه ست که  ،  چی  ده باته م خه ی   ئه} حسوول مه{ روبووم   به
کی     مژویه    کورته ڕوانینه    ده-کی  ره لکی  سه گه ک   ونه  وه-رپۆرت     سه

ست هنانی   ده   ،  بۆ  به یه م  ناوچه د  سای    رابوردوی  ئه ی  سه وه بزووتنه
  :ی  کورد   ماف
  
ت  ،  کاتی  الوازبوونی    د  سای  رابووردو دا ، کوردی  رۆژهه   سه له
نجام   ی  ئه کیانه ره رچاو  و  سه   به ڕینه م  راپه  ،  ئه ندی  ئران  تی  ناوه سته ده

   :  واکانی  خۆی  ت کۆشاوه   ره ندنی  مافه وان دا  ، بۆ  سه   له   و داوه
  
دا   مه و ده   له ڵ ، که وه نگی  جیھانی  هه باتی  کاتی  جه   و   خه وه انهست   هه-1
ت  کوردستانیان ،     رۆژهه  زۆر  له شکی  فره وتی  رووس  و  عوسمانی به ده
رۆک  سمایالغا              ، سه باته م   خه ری   ئه به ڕوه به.     ئران  داگیر  کردبو  له
   ی  شکاک  ،  له کی  ناوچه رۆک  سمکۆ  خۆی  خه کو  سه باوه .   بوه} سمکۆ { 

   ته ی  هناوه که وه ی  بزووتنه}  سته  هه{ م  نرک     ، به م  بو رۆژاوای  ور
خۆ   ربه تی  کورداستانکی  سه رۆک  سمکۆ  ویستویه سه.  هابادی  ئستا  شاری  مه

ی   ینک  ناوچه   و  به  خۆی  بوه ت  به ایبهشکری  ت ت له نه نا پک  بھنی ،  ته
ی    ،  رۆژنامه  بوه وه سته ده وشار و  رۆژاوای  ورمی  به موکریان ، شکاک ، هه

  .  نگ و  زمانی  کوردی  کاری  کردوه رهه پدانی  فه ره   و  بۆ  په رکردوه کوردی  ده
واو بوونی     پاش ته د ،  لهی  کور کانی  دیکه وه ستانه ی  هه ک  زوربه م  وه به
ندی  ئران  و   تی  ناوه وه ی  ده وه هزبوونه   به ڵ ،  به وه نگی  جیھانی  هه جه

ی    و  دانی  واده وکه ه   ف  و  ته وی  ،  به هله ی  په ماه ر کاری  بنه   سه هاتنه



   ردانه  نامه ، زۆر  به  شاری  شنۆ    له ستووری  داوه زاشا  ده  ، ره سه له درۆ  و ده
   . رکوت  کردوه یان  سه وه ستانه م  هه   ئه شنه م  چه   و  به سمکۆیان  تۆڕ  کردوه

  
تی   کیه لی  ئامریکا ،  یه تگه وله   ده م ،  که نگی  جیھانی  دووهه    کاتی  جه-2

ران  الواز و ندی  تا تی  ناوه وه  ئرانیان  داگیر  کرد و  ده ت و  ئینگلیس  سۆڤیه
د    ممه وا  قازی  محه تی  پشه رۆکایه   سه   ،  کۆماری  کوردستان ، به ب  هز بو

   وش  له   ئه د  بۆ  پاراستنی  دۆزی  کورد  پک هات ، که هابه   شاری  مه له
هز  زا شا و  به  ره مه رکاری  حه   سه نگ ، هاتنه واو  بوونی  جه دوای  ته

  س   کانیان   له وا  و هاوکاره ندی   تارن ،  پشه سته تی  ناوه هی  د وه بوونه
  . هابادیان  تک دا    داو  و  کۆماری  مه داره

  
وی سای      ستانه زا شا و هه  ره مه تی  حه   پاش  رووخانی  حکوومه  له-3

 ،   وه بوه  تاران  کز  ندی  له تی  ناوه وه   ده کی  ئران    ،  که  ی  خه1979
   ڕین  و  داوای  مافی   خۆیان کرد ، که ت  راپه کی  رۆژهه ی  خه  زۆربه وه دیسانه

   ناوخۆ لهندی  تاران ،  تی  ناوه وه ی  ده وه هز بوونه ش  کاتی  به باته م  خه ئه
ڕی   و په   ئه وته  ،  که که باته ی  خه ره وه   ،  بارستایی  ته وه دا   شل  بوه

ندیش    تۆڕ   فکه ره هیدان   دوکتور  قاسملو  و  دوکتور  شه کان  و  شه نوورهس
  . کران 

  
باتی خوناوی و  شلگیر ،  با  د  ساڵ  خه ڕبوونی  سه  پاش  تپه جا ئستا له
  :   چی بوون   له وه گه م  بزووتنه  کانی  ئه وته ستکه بزانین  ده

  
ک   نگی، وه رهه سکی  فه رته   هندک  ئازادی  به   له   بۆچوونی  من ،  بجگه به

شنی   کاڵ  و کرچ   و       چه   و  نووسینی  زمانی  کوردی به وه خوندنه
ریش تاقل و تۆقل ،   گه ئه .  هناوه ست  نه ده  دیمان  به هیچیرپۆرت  ،   سه
       شتکی  تازه  مه ز  کوردن ، ئه گه  ره واری  به لی  کورده گه رپرسانی ناوچه به
  کاتی    ، له بۆ ونه .   بوه  م  بارودۆخه  ئه وه مانی  زوه   زه ر  له   و  هه نیه

وای  موکریان       رمانه  کانی  بۆکان  فه رداره تی  قاجاریش دا ،  سه حکوومه
ت ئوستانداری   نانه ویش دا ،  ته هله ی  په  ماه مانی    بنه   زه بوون ،  له

چی  ئستا  ئوستانداری     که-ئوفی     ناوی  ره   به-   وردستان  کورد  بوهک
د   سه له .    کورد نین  کانی  دیکه  کوردنشینه ی   کوردستان  و  ناوچه پارزگه

جلیسیش   کورد  رانی  مه ی  نونه   ، زۆربه وه    زوه ر  له سای    رابوردوودا ، هه
  ئستا   ی  که وه زا شا و ئه ره مه مانی  حه  شا و  چ زهزا مانی  ره بوون ، چ  زه

  . بات  دانانرێ  ی خه وتی  تازه ستکه   ده جلیس  کۆردن ،  به رانی  مه نونه



  
  

   :   کاره ککی  به  و یه زاره  هه قسه
  
م    ،  به  وه کانی دیکه نه قیه واوی  راسته  و ته یه م   راڤه   هۆی  ئه ر به گه ئه
     کانمان دا  له ست هنانی  مافه ده   پناو  وه   له که ین ،     بگه ۆچوونهب

دا، ت  م  ربازه ب له کانمان  زۆر  الواز و کز بوون ، ده وته ستکه ت ،  ده رۆژهه
   زنه   مه و  ئاگاداریه رگرتن  له ک  وه که    ،  به مان  بب  و  وا  باشه وه روانینه
م      چی  دا که ،   بزانین  له ست   هاتوون ده   دا  وه د ساه م سه  له هی ک گشتیانه

  .  ؟؟؟  ین  چاکه و  دوا  چ  بکه مه   و له و  کووڕیمان  بوه
   
ندک   ، په سارک  ر  خه   هه ب  له   و  ده ی  ژیانی  رابوردوه مژو  ئاونه!  لۆ  گه
        .                   وستاوه باتیش  نه خهی   وه وڕه رخی  ره چه.   ربگرین    وه
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