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 ین ی لۆزان ڕسوا بکه که  شومه یمانه  په ین وبده  ههوه  توانامانهومو  هه مساڵ به با ئه

 

  زانلۆ په یمانی
 
 شکردنی کوردستان  بهیمانی داگیرکردن و دا په -
   دا  خهر چهم  لهلی کورد  گهکانی  هتی مهها نه و م ستهموو  ههی  هرچاو سه -
  لی کورد  گه  لهنوس  هتکردنی مافی دیاریکردنی چارو ه ز-
  نبردنی کوردستانتاوتویی  و سوتاندن و به  کهپاندنی دوا سه -
   ک یه هو ته  نه لهی مافی ژیان  هو نهند سه -
  کان  ییهومژواره  نهینی دانیشتوان و له ناو بردنی شوگۆڕیی و  هو ته نهی  مهی ناسنا هو ینه س-
    مانی کوردین به زند و خویڤین پهغه کردنی  هد قه -
   کورد ۆڤیکانی مر سیهنی و سیا هد مه  فهموو ما هه پشلکردنی -
  لی کورد  گهسایدی جینۆ پاکتاوکردن و بۆرانی کوردستان  که ئازادکرنی داگیر-
  لی کورد  گه  به ژتی د لهو هدنویسوایی  ڕزاری و مهر شهدر و  غه -
  

 زانلۆی  که مه شو نهیما پهی ساۆژ 24/7
 
  !یمانی لۆزان  په  به ژ کورد دۆڤیکردنی مرپرۆتیستۆی ڕۆژ  ینه  بکه 7/ 24 مسال  هئ با -
  !تو کهر هه دئاونگ ودروشم و   ڕهک  یه به زانا   لۆمسال کورد له ئه با -
  !م، ئازادی بۆ کودستانمن کورد: نگ هاوار بکه ین هک د  یه بهدا  ژهوڕم  لهی کورد  ئمه با -
   له وه ره  ده چونه  نه ک کارکی پرۆتیستۆکردن ، به کانی کورستان، وه  داگیرکراوه  و گونده موو شار و شارۆچکه  هه ه با مرۆڤی کورد ل-

  !نن گهبنی ڕا ده رمانی مه کانیان، نافه  ماه
لۆزان  - نتی ئه ی وه ری بۆ جونهک ڕیفراندۆمکی گشتیی، پشتگی ش، وه یامکی هاوبه  په ، به یه ر شونک مرۆڤی کورد بونی هه  هه  با له-

  !بنرن
 رز بهمان  که وه ته نهی کوردستان و داواکاری ئا بچین و جنفکان له  هکگرتوو یه هو ته نهگای  رهبا و هر بهان به ڕپو  هو نهزالۆ  لهمساڵ  ئه با -
   !وه ینه که

     

  بانگه واز
    

      کان کانی کوردستانیه سیه سیا ڕکخراوه و  ه کۆمهموو پارت و  هه بۆ
 کان  کوردیه ڕه  و ماپه یاندن و ڕۆژنامه کانی ڕاگه ناه موو که بۆ هه
  کانی کورد  یهبی و کولتور ده ری و ئه نهنی و هو هد مه  ه  کۆمهو کۆڕ او وڕکخرموو  هه بۆ
   وه ره  ده  و له وه  ناوه مرۆڤکی کورد لهو مو هه بۆ
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  : ڕزان به
  
 و ر کهتی داگیر هو هد  وه پشیانهرانی ئمه و له  کهمنان و داگیرژدا دو ڕۆژه م له کموو سا هه   ، وه نینه گه مووتان ڕاده  هه  به وبارهود  
  خاچدانی  له بۆ و شادی ژن جهستی تورکیا  هر پهز گه ڕه

ک  یهموو ال هه  بۆوه، چونکه نه که ه یاد د یه بۆنهم  ئه  زیاتر له جارانیشسا م ئهمان  بگو.گن هلی کورد د گه ستکردنی هدرکوردستان و ژ
و  وره رخانی گه رچه ی وه ساتی ، یبهاق به تاع به گشتی و ڕاست وه ناتی ڕۆژهه نی که کشه بۆر، ۆ زکی یه هادڕ تا ڵ سام  ئه ئاشکرایه 

  . یه وه ره کهکال یه
 بۆزان لۆیمانی   په ئاشکراشه.   لی کورده ی ڕزگاریخوازی گه وه  ناوبردنی جونه  له رکیام سای تو ندراوی ئه یه  ستراتیجی ڕاگه ش نیه شاراوه
وشتی و  وامی به رده به و  وه بۆ هشتنهان دو هه داگیرکاری و ر سهوه له  نهختکرد جه بۆ  هزه به رکی ه و هاندکی پیرۆز یه وان بۆنه ئه

  .کانی کورد وته ستکه دهاف و مر  سه بۆکان  تیه وه  نودهپشلکاریه
 شکی به به   زۆر الوه، ی، لهر سهش له  هو نهختکرد جه،  پکراوهو کارڵ یمانی زا پهمک و  چهتاکو ئیستا  ههزان لۆ تیش وه نوده ئاستی ر سهله  

م  وکی ئاشکرایه له  هامیلتۆنیش هه-ر ی بکه هک ڕۆکی ڕاپۆرته زانن، ناوه ڕاست ده تی ناوه  ڕۆژههی غهناقۆم  ئهیرانی  قهری  سه هگرنگ له چار
  یمانه ی په وه لی کورد، مانه یی گه سته وامی ژرده هرد بهوه و  نهمار  سهکه له  چه سیاسی ناوی خشه نه ی وه ڕشتنه واتا دووباره دادا، یه ئاڕاسته
م سایش بۆ کورد  ، واتا ئه  نیه و بیارانه ی ئه وه  واژۆکردنه وبارهو د هکان شتکی جیا ل ئاۆگۆره رخان و  رچه می وه رده  سه کان له وتییه نوده

   .  ئامزه شه ڕه ترسیدار و هه مه)  1923(هاوتای سای 
تنه  خسستی به مه، به ی وه شاندنه وه  ههیمانه و په م ئهیسواکردنی ڕ ستی به  مه  به کوردیشی ئمهیسته پووانه  ئهموو  ههچاوکردنی  ڕهجا به 

مان، له  که له گه بۆنوس  هلماندنی مافی دیاریکردنی چار سه بۆ تی وه گای نوده کۆمه بۆران و فشارهینان  کهکانی داگیر بسنورهی تاوانه ووڕ
کاندا، بۆ  موو ئاسته ر هه  له سه وه ره ده   و له وه رد له ناوهی کو  ئمه گرنگهزۆر. بت  هزمان هه نی بهودا بو  شومه م رۆژه ی ئه وه یادکرنه
 و کتی یهسازدان و خۆ بۆزان لۆتی   بهنه و بابۆله  وه چاکتر شه یه ه بارم له. م ساڵ ساز و ئاماده بین کانی ئه نووسسازه ه چار  پشھاته

  . کهل گهی ئازادینی بر سهیاری له خاچدانی کوردستان و بزان لۆیمانی  پهق  حه بهین، چونکه  بهنیشاندان شکناخۆکگرتن و  یه
و  رشیاهۆ لکی  گهک ه وین و ده  فیۆ نه  به له م هه ئه با نی که هددسۆز  کیمو کورد ههک،  یهموو ال ههوازی  نگه چاک باندی ک ناوه  وه ئمه
  نده وه ی وت ئه وه ره  و ده وه ناوهه مان ل که له گهداین  ڕه و باوه له.  تبکۆشینمان که  هل گه مافی بۆ له بارو گونجاو زکیاشوموو  هه به ڕخ چههاو

 یی و هاتنه هیزیی، ئامادک یهبایی و  ته و کتی یه ش مه رجی ئه نھا مه  ته.ینت بگهنجام  ئهزن به  مه کاری  بتوانت  که یه هز و توانای هه
   . خۆمانه ی  ویستانه ی خۆنه وه پشه

  

   وه ره  ده ندی کورد له وه ڕه
  یت؟ رخان بکه ت ته که وه ته بۆ ڕزگاری نهکرت ڕۆژک   ده
  
یان  تی قکردن و نکۆیکردنی ده ر سیاسه رامبه  به ی ووت، له وه ره  ده مان له که وه ته وتنی نه رکه  ڕۆژی ده  نه مساڵ بکه  ی ئه24.7رواری  به  

" من کوردم ئازادی بۆ کوردستان"  زمانی جۆراوجۆر رز و به نگی به  ده ن و به ی خۆتان بکه  بوون و ناسنامه یمانی لۆزاندا،  داکۆکی له ی په ساه
موومان یاخود  هه!   وه نه رزبکه  به"یمانی لۆزان بۆ زبدانی مژوو په"  لۆزان و دروشمی  وه بژنه  ئای کوردستانه و بچوک به وره گه! وه بنه
کان  کگرتوه  یه وه ته  نه ش به کانی کورد پشکه ی داواکاریه اری ژنف بچین  و یاداشتنامه ڕپوان بۆ  ش  به ریالیانه  و گه رگانه شکمان پشمه به
!  بن شدار  تی لۆزاندا به زایه  و ڕپوانی ناڕه وه ونهو کۆب  له سته ک جه ک یه  وه کی بشوماری ئوه یه  ژماره   ڕۆژهو ر ئه گه ه ئ  شکۆیه به!  ین بکه

  . دان رمی ئوه  پشوازی گه  گیان له  دڵ و به کوردانی وتی سویسرا به
   

   کوردستانی باشور  تی کورد له سه کانی کوردستان،  ده  سیاسیه ڕکخراو و پارته
  کانی کورد؟ کتی ڕیزه ونی یه  هه کرت ببنه ده
  
ی  کن، ئه مان یه که وه ته وای نه ر دۆزی ڕه رانبه موویان  به  نوانتانا دانانن و هه ران جیاوازی له ، داگیرکه وتانهوم  هه یمانی لۆزان دژ به په  
زمونی   و ئه وه نه مان بده که ته  ویستی میلله م به  وه کجاریش بووه یی؟ بۆ یه  پارچه ی پارچه  مایه بنه چن و ده ر جیاوازی ده  سه ی له  تا که ئوه

رن  ، وه یه مهو شو یمانه م په دا بوونی ئه رخه م چه مان له که وه ته  پرسی نهکی ره و گرفتی سه رچاوه سه! وه ی خۆتانه رنامه  به نه ش بخه کاری هاوبه
ر،   گه نه  بخه یمانه م په  دژ به وه ره  ده  و له وه  ناوه  هز له کی به یه وه ن، جونه ی بکه وه شاندنه وه  کار بۆ هه وه  و توانای خۆتانه موو وزه  هه به
  !ن  نجام بده یاندن ئه ری و ڕاگه ماوه یی و جه دا کاری ڕکخراوه م پناوه له
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م  بت له  ده ، بۆیه  زیاترهکان ته  تایبه   و ڕۆژه بۆنه  زۆر له،مان که وه ته نوسی نه  چاره ئامانج و بۆ ،شه  هاوبه م بۆنه خ و گرنگی ئه  بایه
  .  بن وه که وتنی کاره رکه می  سه  خه ن و بهچ ب وه کانه رکه  شون ئه  به رپرسانه  و به گۆن، ڕاست رخان بکه و هزو توانا ته دا زیاتر وزه یدانه مه
ی  بۆنهرپاکردنی  ی به  کۆمیته ر پارتکی سیاسی کوردستانی له تی هه دایه رکر ندامی سه سکی ئه زانین که  باشی ده به  وه شه یه و سۆنگه ر له هه
و   وه نهو کۆبو کان له موو  پارت و ڕکخراوه تی هه رکردایه  سه رچاو له شکی به زانین به  باشی ده به. سوراو بت ندام و هه لۆزاندا ئه -نتی ئه

  !.شداربن  دا به24.7ڕپوانی 
  

   وه ره  ده  و له وه  ناوه کانی کورد له رزه  به یاندنه ڕاگه
    ؟ردا ببینن ماوه کردنی جه ئاڕاسته  کردن و  و ئاماده وه  له هوشیارکردنه وره کرت ڕۆی گه ده
    

تی   شوازی تایبه  به که ر یه ن هه  بگرن، ئوه  جگه وه م  جونه  ناو دی ئه  له  ئوه ن، پویسته ر شونک هه  هه کان له   میدیا کوردیه
وی وڕ ه خستن ، به نجامدانی ڕاپرسی رو ئه ماوه  ناو جه نهو چو  به گفتوگۆی سیاسی و مژویی،  به، وه کانه  جۆراوجۆره رنامه  ڕگای به خۆتان، له
م  کانی ئه  گشتیه  نگوباسه  و دهیاندن ن ڕاگه  ئوه.  وه نه که بودهکانی  رهاویشته یمانی لۆزان و ده ر په  سه کان، هوشیاری پویست له دۆکۆمنته
ن  ، ئوه نرن دهشداربووان   به کردنی  و زانیاری بۆ ئاراستهن ده ر ده ماوه ونی جهشداربو و هانی به وه گوزنه موو شونک ده  بۆ هه یه وه جونه

زا بۆ کۆڕ و  ن کۆرگری پسپۆر و شاره ن، ئوه که ر ده به سته  ده راسیمه م مه کان بۆ ئه  دۆکۆمنتاره و فلیمه نامه و ونه گه شترین به با
گرن و تۆماری  رده  وهوان  ئهن و پشتگیریاشداربو کانی به یامه  په وه کنیکی تازه  ڕگای ته  لهن ن، ئوه که کانی لۆزان پشنیاز ده سیمیناره

  .ن که ئه
کان  موو میدیا کوردیه ری هه دا نونه راسیمه م مه رپاکردنی ئه ی به  ناو کۆمیته زانین له  پویستی ئه  و زۆری تر به وانه موو ئه ی بۆ هه  به
  .ستۆ  ئه  بگرنه یه وه م جونه یاندنی ئه شی ڕاگه بت و به نیان ههوبو
  
  کان،  ویسته  خۆشه ن و گۆرانیبژه ، مۆسیقاژهانند و شانۆکارو ونیکش رمه ران و هونه وسهورزانی ن  به
  ن؟ زار بکه رمه یمانی لۆزان شه  په ،تان رانه داهنه یو توانا هره  به کرت به ده
    
و تواناکانی  هره  به و به که ر یه  کار بین، هه ست به نی ڕۆژی مرۆڤی کورد ده  دیمه وه ک تیمک بۆ ڕازاندنه ومان وهوم  هه  هاتووه وه کاتی ئه  

  . ڕوو بخاته   یمانه م په   ڕیسوایی ئه ک له یه خۆی گۆشه
 ڕگای  ن له ، ئوهو ڕو  بۆ جیھانیان بخاتهکانی  تاه تیه هامه  و نهکان  دزوه ووهڕ ببینت،  یمانه م په  و ناساندنی ئه وه وشیارکردنه ورک بۆ  ده
ن  ، ئوه وه گرنه مان ده که ته ساتی میلله رهات و کاره سه ی بهو مژو  ساتکدا   چرکه ن له ن، ئوه ده موو شتک ئه  هه  مانا به وه کانتانه هره به

وری دیار و  ن ده ن، ئوه که کان سوک و ریسوا ده ره  بۆرو داگیرکه ن و گورگه که یان ده ک به هموو الی  بۆ هه م رده  زمانی سه بهتان  که ته ی میلله کشه
  !ین رسام بکه کانمان سه  کاره رن با جیھان به بت، وه دا ده یه وه م جونه رخستنی ئه  سه ئاشکراتان له

  
  :زان ڕ به

  
ی کوردستان چاالکی جۆراوجۆر و  وه ره  و ده وه  ناوه  له وه یه م بۆنه ین و به بدهی کوردان ساز  وره توانین ڤیستیڤالکی گه کرێ و ده   ده
کانی   سیاسیه نده ر شانۆی میدیا و ناوه  سه وه ینه مان بخه که له وای گه ک دۆزی ڕه یه  تا ڕاده وه م  ڕگایه توانین له ده. ین نجام بده رنجاکش ئه سه

  .جیھان
واوی   بۆ ته پویستیشه.  وه ته ماوه کی زۆر نه ودایه یش مه) 24.07(رواری  تاکو به وێ و هه کاری باشمان ده  ئاماده ته بهم با م بۆ کارکی له به

 ڕگای  ، له یه فته م هه تاکو کۆتایی ئه مووان هه  هه  داواکارین له وه م هۆیه به. ربگیرت تی یاسایی وه  ووتی سویسرا مۆه کان له چاالکیه
  ! وه نه ممان بده  وه وه کترۆنی چاکه له ی ئهپۆست
  ین    که مووان ده  هه  له تیڤانه رنی و پۆزه می ئه روانی وه چاوه

  
  ست به ک مه و یه ره ست، به  ناو ده ست له ئیتر ده

  یمانی لۆزان ڕیسوابت په
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  ندی چاک ناوه
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