
  ! کوردستان  له ر مبه ی نۆڤه 25ڕۆژی 
  

  یان ناسیح به
  

و  دژی ئه له  وامه رده بات به ک خه یه موو رۆژکو چرکه ھه
ژیانی  له  وه بته ڕووی ده ژن ڕووبه  ی که مو توندوتیژیه سته

ر ڕۆژکی  جیھانی و  مبه نۆڤه 25م ڕۆژی  بهدا  ڕۆژانه
م  له. ار ژند رامبه به ناو بردنی توندوتیژی له بۆ له  گرنگه
و  وری ئه ده  له  وه ینه کانمان کۆبکه وه دا با ھه ڕۆژه

  له  وه بارودۆخی ژنانه به  سته یوه په  ی که پرسانه
  وه و کرده ودای قسه خۆمان بپرسین بۆچی مه  له. کوردستان

ک  یه.  وه که یه له  ه دووره  نده وه ر بارودۆخی ژنان ئه سه له
کانی کوردستان  شاره دا له م ڕۆژه له که  یه وه  کانم ئه ئاواته  له
ر  ھه ر سوچو بن دیوارێ، ھه کاندا، له دیاره  شونه له

کوژرابت مۆمکی بۆ  ژنکی تای  کهژوورکی تاریک 
و  شونی ئه  ک خۆمان له یه ک چرکه با بۆ یه. بکرێ ھه

سکی نزیکی خۆیان  بینن که ات ئهک  وه نه چی بکه ب بیر له ئه وشتنیان،ک ر له ین به دانه  کچو ژنانه
ند  تۆ بیی چه. کات ج ده حوکمی کوشتنیان جبه  ریکه وا خهمردیان یان خزمکیان  باوکیان، برایان،

کانی  و تاوانباره پۆشیایه  نه  تاوانانه  چاوی لهگشتی  گا به ر کۆمه گه کرا ڕزگار بکرێ ئه ده  و قوربانیانه له
 کوژنانی نین ئه  که سوکاری ژنه که  وه ئه  که با وا دایبنن  وه مه که هد  وه ۆر جار بیر لهز .  گرتایه خۆ نه  له

  زن به ناحه  زکی ترن که گه و ڕه وه ته نه  ر به سه  سانکن گریمان کو که به ن ده یان ھانی خۆسووتاندنی ده
ری کوردستان  رتاسه هس  مۆ له ئه  ن کهکوژ ژن ئه  مان ژماره دن و ھه  زانه و ناحه بابن ئه. ژنی کورد

  سین ببیستین که وھه خه ک له یانیه ر به ر ھه گه ئه. ژن رتی دژ به ی کۆنو دابونه بیروباڕه قوربانی  بنه ئه
تی پیاوی  تایبه به کی کورد یی خه وه ته ستی نه ب ھه ئه  ،لدراوه  سوتنراوه ، ژن کوژراوه  وه دیسانه

قوربانی تا چیدی   نه بن خۆیان بکه نجی کورد ئاماده ند کوڕی گه ند پیاو چه ب چه ؟ ئهچۆن بت کورد
ژنی کورد   یه وه ئه  ڕاستیه  که ی وه ئه   خۆمه نتازی نھا فه ته  مه ئه .بکوژرن  کوردانه  و ژنه ن ئه یه نه
 . ییهدواھاواریان ن  گا گوی له کۆمه. س نایبیست نگیان که نگو ڕه ده .نگی بده م به کوژرێ به ئه
  یان می کردووه سووتاندن که و کوشتن  گوایه  که  یهر ئامارو ڕژ سه له مۆ ی ئهکان وباسه ی قسه نده وه هئ

.  وه بته گا ده مهتووشی کۆ  ه وه کانه دووای کوشتنه له  ر تراژیدیاکان نییه سه له  نده وه ئه  زیادی کردووه
ی  خنه ژنان ڕه  ر به رامبه ت به تی حکومه دژی سیاسه  ک له کرد، ک چینه ر ک چیکرد، سه ی له نده وه ئه

 ڵ گه له ن یان پاکن نده ،گهن یان نین کان ھه ریکخراوه ، یان فرۆشراوه  نگی ک کاوه ده گرت، گرت یان نه
ر  گه دا ئه دا چی ڕووئه لره. کرێ رف ئه کی ب سنووری بۆ سه یه زهو  ڕۆژانه  تی تر که ک بابه دو یه سه

کی  ستراتیجیهدیاری کردنی  ، وه کان کۆبکاته نه موو الیه ھه  کهھکی گشتی کان بۆ دانانی  ووزه
کاری   گرنگه  ی که و پرسانه و الدکانی کوردستان بۆ ئه موو شارو شارۆچکه نگ بۆ ھه ری ھاوئاھه رتاسه سه

 کارھنای توندوتیژی دات بۆ به ھان ده  گه دامانی کۆمه ئه  کهی  رتانه و دابو نه وئه توندوتیژی  ۆ بکرێ لهب
   . وه کانیه موو جۆره ھه  به  زی منه گه ر ڕه رامبه به
  
  بینم  ئه  ونی پوه خه ش میشه بۆ ژنانی کوردستان ھه خوازم واتی س شت ئهردا ئا مبه نۆڤه 25ی ڕۆژ  له
  



و دابو  گا پشت له کۆمه درێ، کوژرێ یان ئازار نه نه  وه فو ناموسه ره ناوی شه ھیچ کچک یان ژنک به*
   زبخانی مژووه  بیانخاته  تایه تاھه بکات و بۆ ھه  کۆنانه  رته نه
  
کرێ له  هد  همن زی گه ڕه ر رامبه به  ک که موو توندوتیژیه دژی ھه وست بگرن و له پیاوانی کوردستان ھه*

   ت نگی پیاوانی ڕۆژھه پشه  ر شون و کات با پیاوانی کوردستان ببنه ھه
  
  کوژراوه  موو ژنه و ھه موو شونکی کوردستان یادو ڕزی ئه ھه ر له مبه ی نۆڤه 25ڕۆژی   موو سا له ھه*

  ڕزگاریان بکات  تناکه حشه هو  و مردنه له  یتوانیوه س نه که ، داوای لبوردنیان لبکرێ که وه بکرته
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