
  

  
  

   بت تم هه وه  ده من کوردم ،  مافی خۆمه
 

  .م  که لۆزانی یه
  !کوردستانییانی دسۆز 

نگی   دوای جهکانی ران و زلھزه  داگیرکه ی که یمانه و په ، ئه یه ڕوه ی لۆزان به که ومهو ش یمانه ساۆژی په
کرد و  ش  نوان خۆیاندا به ان لهموو شتکی  هه  وه، کانه داخراوه  هرگ  پشت ده لهمی جیھانی،  که یه

ریان پشتگوێ  یمانی سیڤه ر په ک هه دا نه یه م پرۆسه له.    دیاریکردلی کوردستان گه تایان بۆ سکینوو چاره
لتور و  و ک  لهیان باس رمنانه  شه  کهکرد ج نه لۆزان جبهیمانی   په شیان له نده ند به و چه کو ئه خست، به

  .کرد ست ده دهبن النی گهزمانی 
 کی یه  شوه  به،   شتا ساڵ زتره سپا، هه یمانی لۆزاندا سنووریان چه نجامی په  ئه ی له تانه وه  ده و ئه 
   . ک ناسنامه  یه وک زمان یه و لتور ک که  و یه وه ته ک نه  ووتانی یه ته  بوونه ، رمانه  بشهرمی و فه
 یکل  گهی بوون  حاشا له مانهیووقاڕ کرات،ۆمی دیای دنیق  زهیاور چ  به  تورک، لهیت هو تا ده وه  ئه
ی   شۆڤنیستانه ته م سیاسه  ئه.یژ  دهۆی خی هزاران سا  ههیدر ز سه  له کا، که ک کورد ده  وهی وره گه

قامگیریی  ناسه  هۆی لی کوردستان بۆته رخۆدانی گه ڵ به گه ی له وه ڕووبوونه ران و ڕووبه داگیرکه
   . و وته بوونی ئه ی دیموکراتیزه ستنی پرۆسه قبه چه وتنی ئابووری و  تی و دواکه یه کۆمه
ونگوم بوونی  ره  لواری سه  ڕۆژله دوای ڕۆژ له تی کوردستاندا، کۆماری ئیسالمی ئران که  ڕۆژهه له

   . مانه که هل ر گه ی  بۆسه نه الیه مه هرشی هه    وامه له رده چی به  که وه بته نزیک ده
ناسینی بوونی  سمی نه ڕه رکوت و به  سه  له وامه رده عس به رستی به زپه گه باشوری بچوکدا ڕژمی ڕه له
  .و خاکی کورد  وه ته نه

دام  شکی باشووری کوردستان و دواتریش ڕوخانی ڕژمی سه  به فین له ی دژه  سازکردنی ناوچه دیاره
  شه مه ر ئه ، هه یی کردووه وه ته باتی نه  خه ی به شه  و گه خشیوه ردستان بهلی کو م گه رجه  سه کی به هیوایه
ستی  به  مه  بهوه نه ی گومانبار بکه ندان پۆژه  چه  و وای ل کردوون بیر لهت کردووه حه ڕه  نارانی داگیرکه
نووسی  ر چاره  سه  بۆ ی وه  شکاندنه  و دووباره خراپ وه  بۆ دواوه که  ناوچهیی بارودۆخی سیاسی وه گرانه
کانی   و ووتانی دراوس و هزهانیمان کانی هاوپه ی هزهژی ستراتی وه داڕشتنه ه دووبارنگۆی  ده .کورد
ته،  و بابه کی له یه رگرتنی پۆژه سه. لمن سه  دهمان  و بۆچوونه  ئهیپانی عراق ڕاستی ر گۆڕه  سه تری
  . ق لۆزانیکی تره قاوده لی کوردستان، ده موو گه کوو بۆ هه ر بۆ باشوور، به ک هه نه

   بهنیا  ته  که مان وایهیشڕ  باوه. ئاگادار بین و پشی لبگرین ترسییه و مه له دی کور  ئمه  پویسته  بۆیه
  باته  خهیدۆزی ک کبوونی کورد و یه ماکانی یه ر بنه  سه  لهچنراو  ههیی وه ته تکی نه وکردنی سیاسه یه په
   .پک  ده و ئامانجه  ئهی واکه ڕه



کی  یه  شوه  به ین، که لی کوردستان ده موو گه  هه  داوا لهدا، "لۆزان"یمانی  ی په مجاره  سایادی ئه له
کانی  ره  ورانکه نجامه  ئه  پۆتست بکا و دنیا له  شوومه یمانه و په  ، ئه سانی ڕابردوو جیاوازتر له
  . وه ئاگادار بکاته

باتی   خه وه م ساه ی شومی لۆزاندا له یماننامه یادی په له ـ چاک ـ   بجه ه ندی هه ک ناوه  وه مهئ
یدا   جگه نوس له  و دیاری کردنی مافی چاره  شومه یمانه و په ین بۆگۆڕینی ئه که  ده نه الیه مه وامی هه رده به

   .ر خاکی کوردستان  سه  له دیموکراتیهتکی  وه  پکھنانی ده نھا چاره  ته  پمان وایه ، که
، کان  کگرتوه یه وه ته گای نه پانی باره  گۆڕه  له7/2007 /27 ــ24 ڕۆژانی   تا ، له ره ک سه م ساڵ وه ئه

  شدا به کۆتای له. ین ده دهنجام  رنجراکش ئه ندین چاالکی سه چهدا  یه و ماوه  و لهنین یه گه ڕاده مانگرتن
  ش به ک پشکه یه  یاداشتنامهلی کوردستان، ی گه  ئیراده یمانی لۆزان و ڕزگرتن له  پهنیازی ڕسواکردنی

UN ین که  ده.  
  .کوردستانیانی دسۆز 

 .  ی لۆزانه یماننامه ی په که رچاوه  ، سه ی کوردا هاتوه وه ته ر نه سه  به ی که ورانه  گه ساته و کاره ئه
ر  سه  له تی کوردیه وه ی پویستی بوونی ده مرۆڤی کورد ، نیشانهند ملونی  شداربون و پشتیوانی چه به

  .مان  ها سانه زاره زدی هه
  .ین  ژر ئای کوردستاندا ،  هاورار بکه نگ له ک ڕه یه نگ وبه ک ده  یه   به وه رن با پکه وه
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