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  ....... چی بکات کورد پویسته. کوژی کورد  ناساندنی کۆمه ی به  دوای پرۆسه له
 

کۆن /د حمه روناک ئه  
.  وه کانه ن دادگای بای تاوانه  الیه لی کورد له ڵ کووژی گه رمی ناساندنی کۆمه  فه  دوای به له

  .                           کاری سیاسیه ستی بهکورد پوی
راون ش ک ک نیشتیمانی دوجار دابه و کوردستانیش وه وه ته ک نه  کورد وه، درژای  مژوو به

ی  یماننامه  په  له 1514 سای  له کان  که وکان و عوسمانییه فه  نوان سه م له که جاری یه
شکردنی کوردستان بۆ  کاندا بریاری دابه ی عوسمانییه یفهل  نوان شای ئران و خه چادران  له

  دا له) لۆزان(و )سایکس پیکۆ(ی  یماننامه  په    له1916،1923 سای  و له.ش دراو سنوریان بۆ کشرا دوو به
را ش ک کان بوو دیسان دابه ستی عوسمانییه  بن ده ی کوردستان که شه و به نسا ئه ره ریتانیاو فه ستی به ر ده سه
زرێ  کان دابمه سته  بن ده وه ته ت بۆ نه وه  بریار بوو ده  که نده رو به و سه ر عراق و تورکیاو سوریادا ، له سه به
 جیاتی  ی کورد له وه ته  نه ری کرا  واته  ب به و مافه م له  به ستانه  بن ده وه ته و نه کک بو له  کوردیش یه که
ی  وه ته نه!!  .    چوار پارچه  بوو  به  دوو پارچه   بکرێ  خاکی کوردستان  لهتی بۆ دروست  وه ی ده وه ئه

ر    هه وه و کاته ئیتر له. ر کرا سه ی  له ه کانی تر مافی خوراو مامه وه ته  نه ک ورده دا وه نده و نوه کوردیش له
واری  لتور و زمانی کوردی و ئاسه کهی  وه ر قرکردن و  سینه سه  له ر کاریان کردوه تی داگیرکه وه چوار ده

زار  دان هه  کردنی سهری بهک ب  ی زیندون وه  تورکیا و سوریاو ئران نمونه  تا ئستاش له ی  کورد و که وه ته نه
رو شون کردنو زیندانی  بسه) ستی سوریا بنده( رۆژئاوای کوردستان  مافی هاووتی بوون له سی کورد له که

 باکوری  لتور له کردنی زمان و که هغ ده  قه وه. ی کوردستان  شه و به  له له م گه مانی ئه ی قاره هدان رۆ کردنی سه
 ئراقیش  له.  ئران ت  له شیره عه ی کورد به وه ته ی کوردو ناوهنانی نه سار کردنی رۆه نگه  سه وه. کوردستان
ی  وه ته لتورو رۆحی نه ک که واری کورد  چ وه ی ئاسه وه عرب کردن و     سینه  ته عس  تا بۆی کرا به ڕژمی به

  رو شون کردنیان وه  بسه یی  وه ک و ئیزدی و کاکه به و شه ب کردنی کوردی شیعه ره   عه وی دا بۆ به ،  هه
ار ر چو  هه  درژای مژوو له بگومان به. ی زیندو بوون  ئراق نمونه له. نفال کردن آیمیاباران کردن و ئه

   له وام بوه رده  به میشه لی کوردیش هه م گه به. ی کوردین وه ته تی جینۆ ساید کردنی نه ر  شایه تی داگیرکه وه ده
سانی سیخورو   ناو کوردا که ی  له وه ی ،   ورای ئه که  مافی خۆی و خاک و  نیشتیمانه رگری کردن له به

لی  تی گه  دژایه  سیخورانه سه و که ر به ر گرتوون ، هه ودیان ل وهکان س ره  داگیر که ته وه  ده بوه خۆفرۆشیش هه
  بگومان له. کانی ک ترازانی ڕیزه  یه کترو له  دوژمنی یه لی کورد زیاتر ببته ی گه وه و بۆ ئه کوردیان پ کردوه

ند مانگک   چه ر له به!! راکان ک  سیخوره  هاوکاری کورده  به ی زیندون که ی رژم نمونه که نفاله  ئه کاتی زنجیره
عسی و   به و کۆنه ری بۆ ئه رتاسه ی سهلبوردنیی کوردستانی  ره  به91هاری  ی به که زنه  مه رینه پش راپه

یان ووت  و ده وه فرۆشته ل ده  گه تیان به یه ش  کورده که رینه  دوای راپه وه!!ر کرد  ده  کوردانه شارو سیخوره موسته
لیان کرد  ر هاوکاری گه گه ی ئه ئه!! عسمان کردوه زگای به داو پاکتاوی دام و ده رینه و راپه بوین لهش هاو کار  ئمه

رینی   دوای ڕاپه  بو له وه موی دگرانتر ئه  هه له!! کوژرا دا نه و کاته شار له ک موسته عس بۆ یه بۆ پاکتاوکردنی به
 بۆ  ی داناوه وره ئسیرکی گه ش ته مه ر ئه می کوردستان،ههر  ناو هه ان لهدت سه  ناو ده  تا ئیستا له1991

ر کوشتو بری کورد  که تی داگیر سه ڵ ده  گه  له  ئسته ی کوردستان، که کانی دیکه کانی پارچه سیخوڕو جاشه
ش   ئمهت بروخی ر حکومه گه ن ئه ده. ی بینن  باشور ده ک له بن، وه مای ل بوردن ده  ته ن ، دوایش به که ده
 لیستی    له ی ناویان هاتوه شارانه جاش و موسته و  کۆنه هیوادارم ئه!!  گیرێ وان رزمان ل ده ک ئه وه

و راکردنن،  وه ریکی خۆشاردنه  ئستا خه نفال که ی ئه ر دۆسیه  سه داواکراوانی دادگای بای تاوانی عراق له
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.     ن  سزای  خۆیان بگه  با به ست دادگاوه  ده ن به بیان ده!! ن پارزنیا ت دارانی کورد نه سه  ده هیوادارم دوباره
و  کانی ئه خته  سه واره ر کردنی ئاسه سه ویش چاره  تا ئستا،ئه  ماوه ی که ورانه  گه رکه و ئه ککی تر له یه

   ، که ره  سه لهمادیان رونی و   فشاری ده  ، که وه وتۆته که کچی ل  یره ندین ژنی ب مرد و قه  چه  که یه پرۆسه
ی  وه نگ دانه  ره که .وه ته دراوه  ئاوریان ل نه مه و خه ی ئه وره ر گه ده قه  تا ئستا به وه بته رویان ده  روبه رۆژانه

  ی مژویدا کورد بۆته رۆسه دوو پ  له ک پشتر باسم کرد که  ، وه  دیاره وه گای کوردیه ر کۆمه  سه خراپی به
 جینۆساید  ویش به  ئه ، که وه ته م بۆ کورد کراوه که  یهی روازه دهم ئستا  ک بت به ر هۆیه  هه ئامانج به

ی  ست هنانی مافی چاره  ده  کار بکات بۆ به وه و رگه توان له  کورد ده وه .  نفاله کانی ئه ناساندنی پرۆسه
  .                                   خۆیتی وه خۆنوسین و  ده
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