
زموونی باشووری  �ت و ئه سه سهێنانی ده ره کانی تێشکان و هه نيشانه
 ن! ده خۆیان پيشان ده  کوردستان رۆژانه

 یی مه ختياری شه به

رێک  ڤه و ده  ی شار و شارۆچکه ر رۆژه هه  ری که ماوه زایی و خۆپيشاندانی جه ڵدانی ناره رهه سه -۱
کان ناتوانن و نازانن  ندیداره نه پێوه �ت و الیه سه . ده وه وێته که لێدهو رووداوی توندوتيژیی   وه گرێته ده

و   وه ببنه  و کێشانه ڕووی ئه رووبه  و شارستانييانه  مخۆرانه و خه  کی ژیرانه یه شێوه چۆن به
          .                                                     وه یان بۆ بدۆزنه ی ریاليستانه چاره رێگه

وت و  ڵسوکه نێوان ئاستی شێوازی ژیان و هه  ته وتووه که  وره کی زۆر زۆر گه لێن و جياوازیيه که -۲
رپرسان  �تداران و  به سه شتوگوزار و رابوواردنی ده رانی و گه و ساماندارێتی و خۆشگوزه  وه بيرکردنه

تی  تایبه ژارانی کوردستان به گشتی و  هه بهر  ماوه ک و جه الیه کانيان له داران و خێزانه رمایه و سه
ناو  له  ندازه کی بێ ئه ژارييه ڵدانی هه رهه سههێنن.   ت پێکده ی ميلله زۆرینه که   وه کی دیکه الیه له

ها  روه هه بن. کان زۆرتر ده شوڕووت و برسييه ژاران و ره ی بێکاران و هه رۆژ ژماره  دا، رۆژ به ڵگه کۆمه
ر  هه  ی بازرگانی که ميلياردێر و ميليۆنێری بێ رابردوو و بێ پێشينه  ک له تييه مايه دروست بوونی که

ش  و هاوبه  وره داری گه رمايه بازرگان و سه  ته ت بوونه ی ميلله بودجه  شه ر دزينی به سه موويان له هه
  مه ئهکێتی.  يه�تی کوردی و پارتی و  سه رپرسانی با�ی ده �ت و  به سه رانی ده و هاوکاری سه

ر بۆ چين و  ی کوردستان هه و نابێت داهات و بوودجه  ترسيداره کی زۆر خراپ و مه یه دیارده
و پشک و مافی   مووانه تی بێت، سامان و داهاتی و�ت بۆ هه و تایبه  ڵبژارده کی هه یه سته ده

ر  پێی پێویست بۆ هه ، به رانه روه کسانی و دادپه یه    بێت به و ده  تی تێدایه گشت ميلله
 ش بکرێن.                                  ک دابه هاونيشتمانييه

چێت.  و خراپتر بوون ده ره تيی باشووری کوردستان به �یه رۆژ بارودۆخی کۆمه  رۆژ به -۳
بێ  ری و�تدا، به رانسه سه  رچاو له کی به یه شێوه تان، کوشتنی کچان و ژنان به خۆسووتاندنی ئافره

بێزراو و   م دیارده ت ئه نانه نێک بکات!!.ته س و هيچ الیه هيچ که  له  وه ی یاسا لێپێچينه وه ئه
ڕ و  ندنی شه سه ره . زۆربوون و په یه رانيشدا بوونی هه نده ناو کوردانی دانيشتووی هه له  یه نامرۆڤانه

  جۆر که رۆژانه له تاوانی جۆربهی خۆکوشتن و کوشتن و  تی و زۆرتر بوونی رێژه �یه ی کۆمه ئاژاوه
 زیادبوونن.                                                      روو له  کاندا. جياوازه  موو ئاسته هه

رجکردنی  رێتی و خه گه و ناوچه  رێتی و ناوچه ی خێڵ و خێڵگه وه ی ژیاندنه ڵدانی دیارده رهه سه -٤
کان و  جياوازه  ری بۆ خێڵه ماوه ی جه دروستکردنی فيسڤاڵی سا�نهکی زۆر بۆ  یه و کات و وزه  پاره
  ورده  رێتی و  الوازبوون و ورده گه ستی خيڵچێتی و ناوچه کردنی هه ره که ، چه وه شه م رێگایه له
تدا.  نێو ميلله ری له روه ری و نيشتمانپه روه په وه ته ست و هۆش و گيانی نه ناوچوونی هه مان و له نه
تی و   وایه ته نه  کان که دژ به ترسناکترین و خراپترین دیارده  ره هه  له  کێکه ش یه هم ئه

 .                                               تييه ری و گيانی کوردایه روه نيشتمانپه

کی  یه شێوه  رنامه و به به  وام به رده کانی کوردستان به ره داگيرکه   ته وڵه دوژمنانی کورد و ده -٥
ڕووی  ی باشووری کوردستاندان، له ڵگه وڵی شێواندن و وێرانکردنی کۆمه سيستماتيکی له هه

ڵکدا،  ناو خه ردان له به ی گيانی نائومێدی و وره وه ب�وکردنه  به  وه، ستييه ستی په روونی و هه ده



  به  ندین ساڵه واو کردووه و چه ته خوێندنيان  ی که سانه و که ژاران و الوان و ئه ناو  هه تی له تایبه به
 ن.                                                            به رده سه تی ژیان به ینه شمه بێ کاری و به

رب�و بۆ باشووری کوردستان و  کی به یه شێوه ر به ی بێهۆشکه ی مادده وه کردن و ب�وکردنه هاورده -٦
کارهێنانی  به  سانی نائومێدبوو به الوان و که  کی زۆر له یه رێژه  دووچاربوونیی  ڵدانی دیارده رهه سه

ن الوان و  الیه کان له کهولييه  وه کی زۆری خواردنه یه کارهێنانی رێژه وه. به ترسيدارانه و مادده مه ئه
  و کێشه موو ئه کانی هه رچاوه سه  له  کێکه ش یه مه . ئه وه ره ماوه شێکی زۆری جه خوێندکاران و به

 .                                                                               تييانه �یه کۆمه

و�تانی   ر) له رچوو (ئێکسپایه سه به زۆری ماوه  ندازه کی بێئه یه یه کردنی خواردن و خواردنه هاورده-۷
خراپ و   وه ندروستييه باری ئابووری و ته لهش  مه ، ئه وه ی نادیاره دراوسێ و شوێنانی دیکه

تای  رد و په خۆشی و ده ندین نه ندنی چه سه ره و په  وه هۆکاری ب�وبوونه  ته و بوونه  ترسيداره مه
 بينراون.                                   دا نه لگه نێو کۆمه رابردوودا بوونيان له  هيچيان له  جۆراوجۆر که

و   وه و گروپی و باندی جۆراوجۆر بۆ تاوان و وێرانکردن و تێکدان، ب�وبوونه  سته انی دهڵد رهه سه -۸
کچان و ژنان و کوڕانی ناوخۆ و   شفرۆشی و بازرگانی کردن به ی له ندنی خێرای دیارده سه ره په

                              .                                                                   و�تانی دراوسێوه

  ی ئيسالميی سياسی و گروپه کردنی خێرای دیارده شه ڵدان و زۆرتربووون و گه رهه سه -۹
تێنراو  ڵه ڵخه زموون و هه و بێ ئه  کردن و راهێنانی الوانی  ساده رده روه کان و په تێرۆریسته

و  کاندا ئه یاندنه راگه  له  . رۆژانه وه قاندنه ۆتهو خ  وه قاندنه ش بۆ کاری خۆکوژی و ته کی خۆبه یه شێوه به
و  ن ئه  الیه و له  وه باشووری کوردستانه  الوانی کورد له  بينرێن که بيسترێن و ده ده  ناخۆشانه  رووداوه
ال و بانگخواز و مامۆستای ئایينی  ندین مه هاندانی چه و به  تێرۆریستانه  سياسييه  ئيسالمييه  گروپه

کوژن و کورد  کرێن و کورد ده ی رۆژئاوای کوردستان ده وانه ره ئيسالمييانه،   و گروپه ر به سهسياسيی 
                      یانکوژن.                                                                                ده

ی  ی جۆراوجۆر به بوودجه گۆڤار و رۆژنامهڤيزۆنی و راديۆ و  له ناڵی ته ندين که زرادنی چه دامه -۱۰
ی  وه رگێڕان و چاپ و ب�وکردنه ژارانی کورستان. وه ی هه ر بوودجه سه �تی کوردی و له سه ده

ندين گۆڤار و  ی چه وه بيی ئيسالمی و ب�وکردنه ره ی جۆراوجۆری عه ڕتووک و ناميلکه دان په سه
ی مێشکی الوان و  وه بۆ شتنه  ی ئيسامييانه بييانه ره ی عه هچييان نده ی پڕوپاگه و ب�وکراوه  رۆژنامه

موويان  ههر هه  که  بچێتييانه ره ی عه ڕی ئيسالمچييانه بيروباوه  مندا�نی کوردو کوردستان به
 پارێزن. رانی کوردستان ده واکانی دوژمنای کورد و داگيرکه ناره  ندييه وه رژه به

  ئيسالميی سياسيی له  ت به ڕتووکفرۆشی تايبه ئايينی و په ی ندين بنکه ڵدانی چه رهه سه -۱۱
،  وه عريبچێتييه رێگای ئيسالمچێتی و ته  له  رۆژانه  کانی کوردستاندا، که موو شار و شارۆچکه هه

  ن که که نداو ده کانی که بستانی سعوودی و ميرنشينه ره کانی عه ندييه وه رژه بۆ به  نده پڕوپاگه
ندين دوکانی  ی چه وه تين. کردنه موويان دوژمنی کورد و کوردايه ر هه و�تانه هه م ئه   ئاشکرايه

کانی کوردستاندا.  موو شار و شارۆچکه هه  پۆشاکی ئيسالميی سياسيی له  لفرۆشيی لوپه که
و  کان  تۆرانييه  کان و ئيسالمييه ی مۆدێلی ئيخوانه وتووانه ندنی پۆشاکی دواکه وسه و بره  وه ب�وبوونه

کانی  و ميرنشينه  بستانی سعوودی ره عه ی  بييانه ره و عه  و با�پۆشی ئيسالمييانه  چک و جبه له



ی  وه هێشتن و سڕينه  تی کردن و نه بۆ دوژمنايه  ش باشترين و ئاسانترين هۆکاره مه نداو، ئه که
                        واری.                                         نی کورده سه لی ڕه لوپه که

ری  رتاسه سه  وت له ندازه و ناپێويستی مزگه کی زۆر زۆری بێ ئه يه دروست کردنی ژماره -۱۲
وت بۆ  مزگه 4868  ته يشتووه کانيان گه وقاف ژماره تی ئه زاره پێی ئاماری وه به باشووری کوردستاندا که

نها  ته  وت زۆرييه ی مزگه م ديارده ئه .  يه تری چوارگۆشه کيلۆمهزار  هه 74نها  ی ته که روپێوه  و�تێک که
  که   کاتێکدا ئايينه له  که  بيدا نييه ره هيچ و�تێکی عه  له  يه م ژماره و ئه  يه باشووری کوردستاندا هه  له
موويان  ر هه هه ، وه ی رابردووه وانه پێچه  ئێستا به  وتانه م مزگه . ئه وانه و هی ئه  وانه زمانی ئه به
کانن و  سياسييه  ئيسالمييه  گروپه  ر به سه  که  وه ال و مامۆستا ئايينييانه و مه ڕێگای ئه له

ئاشکرا   زووی خۆيان و به ئاره  به  وه کانه وته کۆ و بڵندگۆی مزگه ر سه سه  وانن، له خۆری ئه مووچه
ئاشکرا   ن. به که ده  وتنخواز و شارستانييانه ڕێکی ئازاديخواز و پێشکه موو بير و باوه تی هه دوژمنايه

و ناشيرين بێ   زمانێکی توندوتيژانه  به  . وه نه که توندوتيژيی دژی کچان و ژنانی کوردستان بآلو ده
ی کوردستان  ئايين و ئايينزاکانی ديکه  ن. بێ رێزی به که رێزی به کچان و ژنانی کوردستان ده

کانی کورد و  يی و نيشتمانيه وه ته نه  موو پيرۆزييه کورد و دژی هه يی وه ته ن.دژی مارشی نه که ده
موو هاوکاری و ئاسانکاری و  هه  وه م رووه کێتيش له �تی کوردی و پارتی و يه سه کورستانن. ده

 ش کردوون.                                کێکيان پێشکه کۆمه

رپرسانی سياسی و  �تداران و به سه ده  ر به رامبه هران، ب ر و دادوه و پارێزه  یاسا و دادگه -۱۳
  وه که ریه سه موویان به هه  مانه ! ئه که کو یه ر وه بوونيان هه کان، بوون و و نه وره گه  داره رمایه سه

�ت و  سه سهێنانی ده ره کانی تێشکان و هه ڵدانی نيشانه رهه رترسيدارن و سه نگی مه زه
  م کێشانه کان، ئه رپرسياره به  نه �ت و الیه سه بێت ده و ده  ستانن، پێویستهزموونی باشووری کورد ئه
م  ک بۆ ئه یه چاره ی رێگه وه وڵی  دۆزینه زووترین کات هه و به  وه ربگرن و لێيان بکۆڵنه وه  وه خه بایه به

  ن.                            بده  ریانه ماوه تی و سياسی و جه �یه کۆمه  کێشه

خۆری و  و مشه  وه کاردزینه رپرسيارێتی و خۆله ی نابه ندنی خێرای ديارده سه ره ڵدان و په  رهه سه -۱٤
                                      �تی کارگێڕيدا.                                                                         سه کانی ده موو ئاسته هه  ڵی و دزی و تا�نچێتی له نده می و گه رهه بێبه

ک  گشتی، وه وێ، به مانه وێ و نه موومان بمانه هه  ئێمه  که  ویسته نه ڵگه کی به راستييه -
  موومان به با هه  زموونی باشووری کوردستان.  تکایه �ت و ئه سه ده  شێکين له هاونيشتمانی به

  م کێشه ت به باره و هۆشداریدان، سه  وه اگادارکردنهئ  شدار بين له به  وه مخۆریيه دڵسۆزی و خه
  نه �تی کوردی و الیه سه ده  به  یی و نيشتمانييانه وه ته تی و سياسی و نه �یه کۆمه

 کانی باشووری کوردستان.                                                                         رپرسياره به

۱۲/٤/۲۰۱٤ 

 


