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  خاليد هةركيخاليد هةركي.... .... بؤ طلةيي لة خةلَك بكةين؟ بؤ طلةيي لة خةلَك بكةين؟ 
   
 بده ین له مای  آه ی رگه به خه لكانك بین ؟ تاب باك ده ب ئمه ی آور بۆ ئه وه نده س و 

  . توكله آه شی فێ ده نه مالی ئمه، خۆیان مۆز بخۆن
، ن جه ماوه ریه آانڕكخراوه و ده زگا حزبیی گوچكه شی، میلله تن مشكیووشیارآه سانی بسپۆرو  

هه ربۆیه ش ، آانیه تی زمانیشی ده زگا راگه یاندنه، ده ستو پی ڕۆله نه به رد و جه ربه زه آانیه تی
بیخاته گه ڕ تا  وشیارهزر و بیری به م ڕاگه یاندن ده ب ،  ده سه التی چواره مده وترێبه ڕاگه یاندن
  !ده لچی و چۆن ، بزان آه ی

هۆآاره آانی ڕاگه یاندنمان چه ند خزمه ت به میلله تی خۆیان ده آه ن ده توانم بلم تا ئستا زۆر له  
 ۆب چ ئه وه نده ش له خزمه ت میلله ته آانی تردا آارده آه ن له سه ر حسابی میلله تی خۆیان

 یهگوا له هه ولر سازآرابوو آه ڤیستیڤالی آوردستان بۆ گۆرانیی آوردی، یا فارس تورآمان یا عه ره ب
یان پ ده  آه چی گۆرانیی فارسی  یه ك ئاشناآردنی گۆرانیی آوردی سازآرابووهوب بۆ ناساندن
 بۆ به رده م په رله یان آردنگه شه ی آوردا ب12- 16برا آورده آانی آوردستانی باآور له ، ناساندین

 ن حكومه ته عه سكه تا داخوازیه آانی آوردیان بخه نه به رده م آه له الیهله برۆآسل  مانی ئه وروپا
 خه لكی وه ك هه لوستی جوامرانه ی هه موجاره ی به هه زاران، رتاریه آه ی تورآیاوه پشل آراوه

آیلۆمه تریان بی تا له م خۆپیشاندانه به شداری بكه ن آه چی  دان سه، به پیر بانگه وازه آه یان چون
  . نمایی و ئاگاداری یه آانیان په خش ده آرد به زمانی شیرینی تورآی رانی ئاماده آارآاربه ده ست

 داگیر آه ران به آارده هنن زاراوه ی بۆ ناو هنانی شاره آوردی یه آان یه آانمان آه ناله ئاسمانی 
ورم ده بته ، قامیشلۆ ده آه نه قامیشلی، مرین ده آه نه ماردین، ده آه نه دیار به آر ئامه د شاری(

 عه ره بی ناوی شاره آانمان ده به ن ئه وا ڕاسته وخۆ هه ولر اربیل ه ئاآرێ آاتك به. . . . هڕه زای
بۆ ڕاست آردنه وه یان ) آورد اآراد ه هه ر ئه وه ماوه آوردستانیشمان ل بكه ن به شمال. . . . عقره یه

رۆژانه ئاژاوه و به به ریه آدا چون له گه ل منداله آان له ناو ماله آانمان دروست ده ب .  
ن آه گوایه آه نالی ئاسمانیی عراقن وه عراقش یده با ده رسك له دوو آه ناله آه ی عراق وه ربگر 

به  چه ند یا یآورد و عه ره به بزانن له مانگكا چه ند گۆرانیی آوردی ده بیست ووالتی آا آه خوانه
و آه ناله ی الشرقیه و م د ن من به ش به حالی خۆ م هیچ گله ییم لهیرنامه ی آلتوری آوردی ده بین

نه وه ه آاچونكه آه س وه ك ئمه ئه وه نده به برایه تیی آورد وهه رس داگیر آه ر، الفیحا نیه
ئه مانه . كابی خۆی قوربان آچی خه لك ڕآو نیه آه سیش وه ك ئمه ئاماده نیه به په رۆشماندوو

  .  ن آه خۆمان به خۆمانی ده آه ین و پیانه وه ده نالنیننمونه ی بچوآی ڕۆژانه ی ئه وآه سه رانه
ئمه ی به شه گشتی یه آه ی میلله ت چاومان بیوه ته  ئه مانه هه موی له الیه ك له الیه آی تر 

، و خالی ده آا خۆیآاتك قین له دلك به خۆی ناوه ست ژه هری دلی، زاری ڕابه رو سه رآرده آانمان
وه المكی پبه پستی ئه  ب به ر له وه ی مه ره آه بی نوسینه آه ی ووشك بته وهده  لدوانك ده دا

 آه سكی تر ئه و زاته نه آا ده ست درژی بكاته سه تام ژه هر له دله له آات و ساتی خۆی بدرته وه 
ئه وان  هچونكه ئه مه ئه رآی لپرسراو وده سه التدارانی آوردر پیرۆزمه ندی یه آانی میلله تی آورد 

  . به فه رمی ناسراون حساب بۆ لدوانی ئه وان ده آرێ آه وایه ئه رآی ئه وانه نه ك هی آه سكی تر
ئه مه آاری  دواو ووتی سه باره ت به ریفراندۆم آهغازی الیاور ، دژداشه له به ر، گال له سه رگ عه 

 آورد ئه یسا ڕاگه یاندنی بالیه نئه و،  ده وه ستینیزكمان دژهپارچه آردنی ووالته ئمه به هه موو
چ له ڕگه ی هۆآاره آانی تری   نه آرد چ له ڕگه ی ئینته رنته وه وی هات درغییوه ی له ده ست

وه المكی ئه  آوردستان ییتالتدار له الیه ن ده سه بوو آه به فه رمی به الم جگه ی داخ، ڕاگه یاندن
 ایاد اننوێ سه رۆك وه زیری  ینی تری وه ك آۆنه به عسڕگه بۆ آه سا ئه وه بوو! وتۆی نه بیست
نیاتان ده آه متعالوی آه بلزم  دراق تان بۆ ده پاروه ئیتر چ گله یی یه ك له  ! !آه عروبه ی ع
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به ی عراق له خه ته وئوردن بكه ین آاتك هۆشداری ده داته عه ره ب ده ل عرزیری ده ره وه ی 
عه ره بی پیاوك  له جه زیره ی  آه جاركی تر بچن1921سال سالی اده زان  ووه زیری ئوردنا !ردایه 

  ،  بلكنن یپوه زۆردار و آوردستانیش به زۆری بنن بیكه ن به شا به سه ر عراق
قسه آردنمان زمانی ووشیارآردنه وه ی خه یال خاوه آان ب ده ب مه ساجمان مه ی ده ب زمان 

  .  آانمان ب ده نا مژو شه رم له آه س ناآا و زۆریش ب به زه یی یهساجك ب له ئاست قوربانیه
له گه ل ئه مه شدا گه ر له گه ل خۆماندا ڕاست گۆ بین ده ب ئه م گله ییانه وه آو گله یی وه رنه  

پانكاته وه بل ) عمرو موسی (گرین چونكه آاتك وه زیركی آوردم هه ب و بچته قاهیره ده م له به ر
 ئیتر چاوه ڕوانی چی له داگیر آه ربكه م؟، مان وه رگرنه وه) حه زیره ی عه ره بی (هاتوم تا لهمن 
 گرتب آه له سه ره وه ئاماژه مان پی آرد  ر چاوآانه وهمۆش وبیری ڕاگه یاندنمان سه رچاوه ی له ه

حالمان هه ر ئاوا ب م. ده بك بكه ین؟ بۆیه ده ل بۆ گله یی له خه   
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