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  شتیشتی  د دهد ده  حمهحمه  ئهئه ...  ... رکوکرکوک  بۆ کهبۆ که  کانکان  بهبه  عارهعاره    کدارهکداره  ناردنی چهناردنی چه

  
 رناک و ته خهلک  ل و گه په چهکی  یه رکوک دیارده کان بۆ که به  عاره کداره ناردنی چه

ستی  هه  که، عرینبه تی ته سیاسه کردنی  پیادهو  هلی کورد تی کردنی گه دژایه
رگیز  کوردستانن و هه  کوردو دژ بهروونیان دا   ده له   که  یه سانه  کهوان ی ئه قینه ڕاسته

و   یشی تیدایهزیرانی عیراقی ک وه ره  سه ی کۆنه و فته  وه لی کورد پاک نابنه  گهڕاست  له
ڕی  بیرو باوه  عریبی تازه ی ته  نگاوه م هه ئه، ری تورک ل داگیرکه  گه  له تیشه یمانه هاوپه
کان  ساته دی هاتنی کاره کان و وه ولی دروست کردنی گرفته  هه میشه   هه  که  یه یه ه و کۆمه ی ئه قینه راسته

موو   هه ب که جا ده، تبیبرپا   کوردستاندا به  ئاسایش و ئارامی له ی که وه  نایانهگیزر ن و هه ده ده
ی   دوژمنانهو و ئه  نه ڕخوازا شهو  ئهی انهپیالنو  موو ئه هه   بوانته هو  دسۆزیهڕی وریایی وپه بهکوردک 

ر بۆیان   و ههنلک لیان وریاب و گهن  که  ده وه ره  ده وه  ناوه  لهستانکورد رانی داگیرکهتی   هاوکاریه که
  . ن ده  ده ک مار وان و پوه بلوت وه

  ی و به دز ریکن به در وا خه لسه کانی ئه کداره چه  وت که که رده کانی کوردستان وا ده واله پی هه به 
رکوکی دی   ناو شاری که خزنه دهکان  ڕو شۆڕ و دروست کردنی نائارامیه بۆ شه   ورده ئاشکرایی ورده

 تو یانه  ڕاشکاوی ده یان بۆ کوردو کوردستان به واو ناڕاست و دوژمنکارانه  ناڕه و کاره  و به وه کوردستانه
ستی   هه  به که ن و دیسانه دامیان بکه  سه چاو لهن و  لی کورد بکه تی گه ک ڕابوردو دوژمنایه روه هه  که

 و نینپ کی کورد دابسه ر خه  سه ری بهزولم و زۆردا  وه یانه رانه داگیرکهعریب و  تهگوو کرداری 
  باوی کردنی کوردستان که ره  عه بهی  که ته مان سیاسه  گۆمی خون و هه  به وه نه کوردستان بکه

  دڕندانه کوردستان  لهدامیانی شۆڤنی  سهنجامیان داو  باب و باپیرانیان ئه  و یانه  مژینه تیکی له سیاسه
   که شه ر بۆیه هه،   وه نه ی پ بده ره په ریکن که و با ڕاشکاوی خه وه  ژره وا له  ش مانه و ئه وه هیان کرد پیاده
 ولی دابین کردنی ژیانیان و و ههکان  ی ئاوره وه رکوک و گانه ی شاری که وه ارام کردنه جیاتی ئ له
 ونجام درا دامیان ئه ستی سه د  به ی که هانت و جنایه ئهوا ، عریب کردن کانی ته واره موو ئاسه بردنی ههال
   که  دیارهخۆ،  وه هن هک ب و پیاده ستانهی کورد دهل ت همان سیاس هه   که ستیان دایه  هه له ش مانه ئه
وا ، راپترن دام خه  سه کوردن ولهلی  گه دوژمنی  میشه ههرگیز پاک نین و  هه  هو هیانروون  ده ی له وانه ئه

ن و  که  کوردستان ئاشکرا ده  دژ به کانی وه ن و کرده خه ر ده ده یان وه دکارانه ازی بهیهواش هواش ن
  کان به د ئارامیهروونی کور کوکی دڵ و دهر ت شاری که  تایبه ڕین کوردستان به هگ  ل نه وێ که یانه ده

   که رهاخۆ دی، واوی بکرت  ته کان به تهموو گرف ری هه سه چاره  ڕین که ل ناگه و  وه نته بب وه خۆیه
 کوردو  کانی دژ به فتاره موو ڕه وا هه وت ئه که ر بۆیان بلوت و بۆیان هه گه مۆش ئه ی ئه مانه ئه

ر  هه، ن کورد بکه  ک دژ به موو هاوکاریه کان هه هل تورک  گه ن له و ئاماده وه نه ده نجام ده کوردستان ئه
،   وه رکوکی برینداره  شاری که ت له  تایبه  بهوه نه که  ده ندباره چه  کورد  بهکانی دژ وه کردهوا   که شه بۆیه

کی  یه  دیاردهو  ناکهر ته لک خه رکوک کارکی گه کانی خۆیان بۆ ناو شاری که کداره چهناردنی 
ناو بۆ  دا  م دوا دواییه لهدر  کانی سه کداره چهناردنی ، ن یکه هدلی کورد   گه دژ به  که  یه رانهادوژمناک
  هرۆڕ و ش و شه ی ئاژاوه وه و نانه هلی کورد تی کردنی گه کی ئاشکرای دوژمنایه یه رکووک دیارده شاری که

 ڕاشکاوی   به که  یانه رستی گوی دوژمنکا نیشان دانی ههو ن  ده نجامی ده ئه خاکی کوردستان   دژ به که
کرت و   بکرن نه  پیویسته کانی که ریه سه چاره، بت ههوامی  ر ده دامی هه عریبی سه ی ته وه یانه ده

لی  ه گ ب که ده،  وه تهب  نه میشه ۆ ههبوی  یانه  ده که  یه  و نامرۆڤانه  چلکنه ته م سیاسه واری ئه ئاسه
ڕیگا  پدانی  بۆ درژهرگیز   هه توانن که دوژمنانی کورد نه  مۆ کارکی وا بکات که کورد ئه

 بیر   کهتوانن نهچیتر کان  به عاره تررگی  هه و   ئاراوه بته کورد  دژ به گویان جارکیتر  کانی دوژمنکاریه
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، ن ر خاکی کوردستان و داگیری بکه  سه  وه  و پ بننه وه هن هعریب کردنی خاکی کوردستان بک  ته له
   ترسناکه م کاره هب  وه  تازه  به  تازه  که هی وانه  نیازی ناپاکی ئه  که دیارهدر  کانی سه کداره ناردنی چه

رگیز ل   هه ین ئمه لی کورد ده  گه  بهی ئاشکرای به وا  سانه کهوان  ئه، ن که  ده  ی پیادهستن و  ل ده هه
  عریبی کردووه دام ته  سه  کهوک روه ب هه ر خاکی کوردستان و ده  سه وه ڕته رکوک بگه  که  کهڕین ناگه
   نانن که وه  دان به وه کانه به  عاره ڤنیهۆن ش  الیه رگیز له  و هه وه بمنتهعریب کراوی   ته بهر ئاوا  هه
ی  شونی تریل رکوک و گه ر که  سه امیان بهد  سه ی که  تاالنه و ڕوداوه بت ئه  و ده رکوک کوردستانه که

ی  وانه رگیز ئه  هه ندو که  په ب ببی به ل کورد ده  بۆ گه مه ئه،  وه ک خۆی ل بیته  وه ا هناوهینکوردستا
ن و بۆیان  لی کورد ناکه تی گه ک پویست دۆستایه  وهت قهنن  ده دۆست و براو هاوکار دا شان به خۆ که

 یاترموو ساتک ز  هه لی کورد له  گه همۆک ب ئه ده، ن که پتر دهار دامیانیش خه  سه  له همیش بکرت هه
خۆش و دپیس  و نه رگیز ڕگا به  هه و وه نه  بکه ستی گویان پیاده توانن هه عریبچیان نه  ته که بیت وریا

  .  وه دی بننه  وهکان ساته ن کاره جارکی تر بتوان  کهن هد  نه هکان پکارهار  خه و کۆنه
  به وا عاره واوی ڕاست و دروست بیت ئه  ته  به م باسه ر ئه گه  ئه بیسترت ده  ی که هنواال و هه پی ئه به

و  ره  کوردستان به که  و دیسانه وه هگیرسنن ب هه ڕی کوردو عاره  شه وی که یانه  ئاشکرایی ده کان به شیعه
رکوکی  ی تری کورد بژن و که زار ڕۆله زاران هه  و خونی هه وه نه ر دن بهرکالمارو داگیر  ماڵ ورانی و په

عریب   ته روا به رکوک هه  و کهوه نه کان زیندوو بکه ساته  کارهو ۆمی خون گ  به وه هن دی کوردستان بکه
ب  ر عاره گه ئه  تایه تا هه  هه  که من پم وایه.  ر خاکی کوردستان  سه وه ڕیته گه و نه وه کراوی بمنته

 دڵ دا ناڕوات و   لهکوردیاو ژیانی  ستی داگیرکرنی النه رگیز هه ستیان بوات و بۆیان بکرت هه ده
لک وریابت و جارکیتر  لی کورد گه ب گه ساده، دی بنن کان وه و نائارامیه  ئاژاوه وێ که یانه م ده رده هه

ک هاڕون ناوکی  سانی وه بی دا که کانی عاره یاندنه  ڕاگه ئستاش له خوری  به وه نه که  نه ڕیسمان له
  !!ر نیه ن ناوی کوردستان هه ده  رمانه  ب شه ن و زۆریشن که  هه و درۆزنرم بشه
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