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  ؟ چی کوردی الواز کردوە 
  ری. ب کا 

شان کردووە؟     چی کوردستانی پهر
ز.  کی ئابووری ب ه رخان   ژ

هی دروست کردووە؟    چی حوکمی بنهما
  ههژاری. 

ين،    س کاری نهه شهکانی گهللی کوردە. کورد به تۆپزی ب کاريان کردووە، ب هی سهرەوە، رەگی ک خا
نين،  ک ئابووری پتهو دامهزر رخان ويسته ژ نهاوکات ههژاری پ کی ديموکراتی   .نام ت بهدەسه

ويستی  دەواوينی ه الواوکان  پ . خا . ن بهب ئهويتريان ميا ا کچ  دەب   يه سهرەکه خاس بوونی ناب
يهتی کورد،  ک نهخۆشيه تی حوکمهوە  درورست بوونی  به ماهيهتی انی باری کۆمه     .بهستراوە  دەسه

ک لهسهر دزی  کهکهی  حوکوومهت ت خه کی ههژار   . نب کارب نهوت بژی دەب ب کاری بهمانای خه
ک کی . خهند کر کی گهندەڵ کردن واته دەچنه ريزی   . انئاسانه گهندەڵ کردني ن ههژار بکرکات خه

هوە.   تی گهندە   دەسه
کاری ی(حوکمی پهرپووتی بنهماب   ). ه (ههژاری)+ئابوری پهرپووت = گهندە

شهی ب  ندەواری    هاوک ی ونهخو ی  ل بهرههم دێ وکاری وههژاری گهندە . دوژمنانی  پتهو دەکهن گهندە
کاری له قازانجيان نييه،   شتنی ب هوە، نهه تی گهندە ميللهتی کورد، بهدووژمنانی دەرەکی وکوردی دەسه

کهندنه تهکهيان.   چاکسازی کردن، به واتايهکيتر گۆرهه   بۆ خودی دەسه
  
هيدا بکات، دەست برينی  چ کی بنهما هت کی سياسی بهنگهشهی چاکسازی له دەو ک و گهمژە پارت   خه

  .  کردنه
ک بهماهيهتی ديکتا تۆری  هت بکات، ههرکات زۆری   چاکسازی  ههرگيز ناتوانمهزههبی وئيتنی دەو

کی ئهخاتهگهر. بۆهات، ههموو    قهسابخانهکانی بۆ قهتل وعامی خه
تی گهندەڵ،  ندەواری  ی ۆمهک دەسه نخو هکان ب ئهزموونن، گهندەڵ بهرههم د ندەوارە گهندە   ، خو

يان داوە ئهگهر له نهزانينيانهوە يان له مهرامی قازانج ودەستکهوتيانهوە بوو  ت ههميشه ههو ، خۆيان  ب
ييهکان. دوور نهرۆين ئهمرۆ له راپهرينهکانی ناوەراست   نهوە کۆمه وخواروی  کردۆته دادپهروەری جو

ت تورە نهبن   راقدا دروشمی بهئاشتی بهئاشتی!! بهرزيان کردۆتهوە، به پاساوی بهرەی حاکم ودەسه ع
   ان نهکهن.ونهمان کوژن، قهتلوعام

ژووی لۆجيک به ت  ی م هت ودەسه ت ناکهن. دەو هت ودەسه کی مافيای ئاينی  سهيری ماهييهتی دەو
انهی ميللهت ناکهن، بگرە بهسانيه سهيری  مرۆڤ ومهرامی  سهيری قازانج  مهزههب گهرای 

راقدا زۆربهی  دەستکهوتهکانی خۆيان دەکهن.  تان وبهتايبهتی لهکوردستانی باشوروع له زۆربهی و
ک نين شياوی پۆستهکانيانبن، به هۆی پارتی سياسيهوە هاتوون  ت کهسان . له بری وەال  کهسانی دەسه

کی سياسی له پۆستهکانيان دان                                                                                                                               راون.   وکار بۆ پارت



  ، کهوە دروست بووب ک ماهيهتی بهزۆر ولهنهزانينی خه ت ژی تهر  دەسه هيان کهوته ل ۆ ک گ ههرکات
نن،   کهوە دەسوت ند فرەيه، له خۆرا دەست بهرداری نابن.  ووشک پ وان  لهبهر ئهوەی پارە وقازانجيان ه

،  دەربهستی تۆنين !!   ، يان به شهرب نن،  سو تدەئهگهر بهئاشتی ب ، وان دەربهستی  ننيان مللت دەشکوت
ک ب ،  ژيانی وبهردەوامی قازانجهکانی خۆيانن نن   به چ ئامراز کی    . ئهت سوت له بری گهلی کورد، خه
  ههژاری ئاوارەی دونيا هاوردە دەکهن. 

راق و ناوچهکانی  بۆچی له  می وەک ع کی نين؟ ههر ت دەربهستی خه   کوردستاندا دەسه
نۆ ن ههن، بهب يهکتر بوونيان نابن دوو ف   . م

ت. پهرپووت  -١ رخانی ئابوری و  کردنی ژ
کی  -٢ ههلی  نهکردنی دۆزينهوەی  ئاسان و دەرفهتی کارکردن کردن، کهمکردنهوەی ههژار خه

 . کارکردن
ت،  ه بهب يهکتری بوونيان ناب نئهو دوو خا هيه بکر کاران چارەسهری ئهو دوو خا دز  و گهندە

ت له گۆر وجهردەی    . ندەن يدەسه
ت  رخانی ئابووری رەزيل ورسواب کاری وهه تا ژ ک  ههروەها زۆر ژاری ، ب ، واته تايهکهميان ت دەب

کاری زۆرب چهکدار وپاسهوانی بهرپرس،   ، ههروەها تا ب کاری زۆردەب نرێ دووههميان ب بشک
تی گهندە نهيه، دەسه نۆم ، ئهم ف ندەواری، ب زانياری زۆر دەب بهدفهر پتهو   ی ههستی ئاينی، نهخو

ت  دەکات. کاری نهزانی بوونی ناب تی گهندەڵ به ب ب   وههرگيزناتوان    دەسه
تی گهندە لهچاکسازی بکات. چاکسازی   خۆکوژيه.  دادەس

دارە تاوان باري  ز، تورک، ئنگليز، روسيا، عهرەبی نهوت وتارانی س وەی بهر دەکهم،    ان من ههر وەک ئ
وە.  م پارەی نهوت وگاز ههر ههمووی نه چۆته گيرفانی دوژمنانی دەرەک دوژمنانی دەرەکی ههميشه    به

تی سياسی، ئيکۆنۆمی و سۆسيالی بن ديواری خۆمالی بووە و ئهبن ويستيان به دەسه  .پ
ويستی  تی جيهانی پ کی بن ديوار وگهندەڵ  له دنيای سهرمايهداری و دنيای ئهمرۆدا، دەسه چۆن به خه

ويستی   وە پ تی بن ديوار  ههيه به ههمان ش و  وتهوەزل ههيه. ديکتاتۆرەکانی    تهمهڵوبه دەسه ته  ن دەسه
کی، تهنيا به برياری   رن. دکتاتۆرەکان قهتل و ئهل عامی خه دەبژ ن هه کانهی تهمه بن ديوارەکان لهو خه

کی  -خۆيان ناکهن، بگرە بهئهمری ئاغا کردنی کوشتار وههژارکردنی خه بهج کانيانه، ههروەها ج دەرەک
تی دەرە نبهههمهئاههنگی دەسه ی ئهنجام ئهدر   .کی و خۆما

ت وپارتی   روانگهی لهههميشه من وای بهباش ئهزانم لهنگهری شيکردنهوەمان،  بهدواچوونی دەسه
کی ونهک  ن ئۆقرەبگر  سياسی ناوەکی  کان بکهينه ملل  کهساسکردن وههژارکردنی خه کۆمهڵ کوژ

تان و کهسانی دەرەکييهوە.     و
  ە وچ کهس به دزمهزانه. گربپهنجهرە ودەرگای خۆت مهحکهم را

 


