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طواية . اوةيةكة دةنطوباسي ئاشكرابووين ناوي طةلص ناثاك و سيخوِر لةليستصكي تايبةتدا لةناو خةلَك بةكةم و زؤر باسي دةكرصت
بةطؤِري بةعسي ناوي خةلَكصكي زؤري خاوةن ثلةوثاية لةناو ئةم ليستةدان، دةلَصن ئةوانة هةموويان ثةيوةنديان بةحكومةيت طؤرِ 

منيش . خةلَكصكي زؤر ثةرؤشي زانني و دادطايي كردين ئةم خةلَكةن. داطريكةرةوة هةبووة و كاريان بؤ ِرذصمي دياطريكةر كردووة
 .  وةك زؤري ديكة ثصم واية ئةم خةلَكة دةبص ئاشكراكرصن و دادطايي بكرصن
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تةهنا ئةوانةن كةناثاكيان لةطةلَ  ! و ناثاكيان لةطةلَ خةلَك و كوردستان كردووة؟بةآلم ئايا هةر ئةو كةسانةي ناويان لةليستةكةداية تاوانبارن 
؟ جاشايةيت ضيية و دةكرص  !؟ ئايا ثصويست دةكات بةدواي ئةوانةدا كةبةرامبةر بةكوردو كوردستان تاوانبارن بطةِرصني !خاك و نةتةوة كردووة

يية و دةكرص بةكص بطوترص ناثاك؟ تاوانباري و خؤفرؤشي و ناثاكي بةرامبةر بةكص بطوترص جاش؟ ناثاكي بةرامبةر بةنةتةوةو نيشتيمان ض
 بةكوردايةيت ضيية و دةكرص بةكص بطوترص تاوانبار و ناثاك و خؤفرؤش؟ 

بؤ جاش و جاشايةيت ضيية؟ هةركةسص ضةك : كوردايةيت، من و زؤري ديكةي لةلصكدانةوةو واتاي ئةم ضةمكانة بةم شصوانة تصطةياندووة، يةكةم
داطريكةراين كوردستان هةلَطرص و دذي شؤِرشي رزطارخيوازي كورد و ثصشمةرطة بووةستص و شةِر بكات، هةروةها ثصش لةشكري داطريكةر  
بكةوص و خةباتطصِراين كورد بكوذص، خةباتطصِران بطرص و بيانداتة دةست داطريكةر و بةشصوةي ديكة زيان بةجوآلنةوةي ِرزطارخيوازي 

 . . يةنص هتدنةتةوايةيت بطة
سيخوِري كردن : ناثاكيكردن بةرامبةر بةنةتةوةو نيشتيمان ضيية؟ هةر كارو كردةوةيةك كةزيان بةنةتةوةو نيشتيمان بطةيةنص، بؤ منوونة: دووةم

 و سةرخستين  و زانياري بةدوذمن طةياندن، كاري تصكدةرانةو ئاذاوةنانةوة، هةولَي شةِري ناوةخؤ بةرثاكردن، كاركردن بؤ ذصرخستين شؤِرش 
دوذمين داطريكةر، خاك فرؤشي لةهةر ئاستصكدا بصت، ساماين نةتةوة دزين و فرؤشتين لةدةرةوة، سةرمايةو داهايت نةتةوة دزين و داناين   

ت و لةبانكةكاين دةرةوة، بةساماين نةتةوة ساختةكاريكردن، هةلَسوكةويت سةربةخؤ بةسةرمايةو ساماين نةتةوة لةثصناوي بةرذةوةندي تايبة
 . . . ثارت، يا بةخراث بةكاهصناين سةرمايةو ساماين نةتةوة بةشصوةو جؤري ديكة هتد

لةئاسيت طروث و ِرصخراودا هةردانيشتصك و ِرصكةوتنصك لةطةلَ داطريكةراين كوردستان بةبص ثرس و ئاطاداري خةلَك و شاردنةوةي لةخةلَك 
شكةوتين لةشكري داطريكةر بةمةبةسيت زيان طةياندن بةطروثصكي يا ِرصكخراوصكي  تاوان و ناثاكيية بةرامبةر بةنةتةوةو نيشتيمان، بةثص

ِرزطاخيوازي كوردستان، هاوكاريكردين داطريكةراين كوردستان لةزيان طةياندن بةطروثصكي يا ِرصكخراوصكي ِرزطارخيوازي كوردستاين، يارمةيت 
يكةي كوردستاين، زانياري طةياندن بةداطريكةراين كوردستان بةمةبةسيت زيان دوذمنان لةطرتن يا تربؤركردين شؤِرشطصِراين سةر بة طروثي د

ئةوانة هةمووي تاوان و ناثاكني بةرامبةر بةنةتةوةو نيشتيمان و بةكوردايةيت و  . . طةياندن بةِرصكخراوصكي ِرزطارخيوازي كوردستاين و هتد
 .  ثصي هةسنتخةبايت ِرزطارخيوازي كورد، ئةوجا ض تاكةكةس ض ِرصكخراوو ثارت

شةِري ناوخؤ و كوردكوذي تاوانة بةرامبةر كوردايةيت، بةكوشتداين كوِري كورد لةثصناوي بةرذةوةندي كةس و ثارت تاوانة بةرامبةر بةخةلَكي 
ِراشكاوي مافةكاين كوردستان، كوشتين بةديلطرياواين شةِري ناوخؤ تاوانة بةرامبةر نةتةوةو نيشتيمان، تاوانة بةرامبةر بةمرؤظايةيت و شكاندين 

كؤمةلَكوذي بةديلطرياواين شةِري ناوخؤ تاواين جةنطةو دِرندانةترين ثصشصلكردين مافةكاين مرؤظةو  . مرؤظةو شكاندين ِرصكةوتنامةي ذنصفة
 . ئةوانةي ض بةبِريارو فةرمان يا ِراستةوخؤ بةم تاوانانة هةستاون تاوانبارن. دِرندانةترين تاوانة بةرامبةر بةمرؤظايةيت

ئةوانةي سةرةوة وةك طةلص نؤرم و ياساي ديكة، ياساو نؤرمي نةنووسراوةن و نةكراونةتة ياساو لةضوارضصوةيةكي ياساييدا ذمارةو ثةِرةطرايف 
 و ياسايانة ياسابوونيان بةفةرمي و لةياساي بنضينةيي وآلتدا ثص بسثصردرص، ضونكة ئصمة ئةم وآلتة سةربةخؤية كوردانةيةمان نيية، بةلَكو ئةو نؤرم   

 . نووسراوةي ويذداين هةموو كوردصكي خاوةن هةلَوصسيت كوردستانن
جا هةر لةطةورةترين و ثريؤزترين سةركردةوة بطرة . هةموو ئةوانةي يةكص لةم كارانةي سةرةوةيان ئةجنام دابصت تاونبارن و دةبص بدرصنة دادطا

 .  ثاساوصكيان نييةكةسيان بؤ ئةم تاوانانةيان هيض ثاكانةو. تا كةسصكي ئاسايي
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؟ تا توانيان كوردكوذيان كرد و كوِري كورديان بةكوشتدا، ديلي   !بةآلم ئايا هةردوو ثاريت دةسةآلتدار لةثصناو بةرذةوةندي خؤياندا ضيان نةكرد
ين بةشةكاين ديكةي  شةِري ناوخؤيان بةتاك و بةكؤمةلَ كوشت، بةثصشي لةشكري داطريكةر كةوتن و ِراوي يةكتريان نا و ِراوي شؤِرشطصِرا  

كوردستانيان نا، زانياريان لةسةر يةكتر داية دوذمن، تا ثصيان كرا سةرمايةو ساماين نةتةوةيان دزي و فرؤشت و لةبانكةكاين دةرةوةيان تةقةت 
تاتوانيان دانيشنت  كرد، زةويةكاين كوردستان وةك ئةوةي هي خؤيان بصت، بؤ ضةندين جار هةر جارةي بةناوي شتص بةسةر خؤياندا دابةشكرد، 

و كؤبوونةوةيان لةطةلَ دوذمنان و داطريكةراين كوردستان كردو بةكةسيشيان نةطوت ضيانكردو لةسةر ضي ِرصكةوتن و بؤ، كوردستانيان   
هةموو ديارة هةردوو ثارت طةلص لةم كارانةيان بةشاراوةيي نةكردووةو بةنوصذي نيوةِرؤ و لةبةرضاوي . . دابةشكرد، زؤري ديكةو زؤري تر
 ! خةلَكي كوردستان ئةجناميان داوة

بةطوصرةي هةندص سةرضاوة، دواي ِروخاين بةعس طةلص لةتاوانباران خؤيان طةياندة كوردستان و خؤيان الي يةكصيت و ثاريت ثةناداو هةندصكيان 
 !لةوصوة دةرضوون، بؤ منوونة تاوانبار جةعفةر بةرزجني هاتة كوردستان و ثارصزطاريكرا تا دةرضوو

بؤية ثرسيار ئةوة نيية كص ناوي لةم ليستةدا هةية يا كص تاوانبارة، ثرسياري ِراستةقينة ئةوةية، ئايا كامةيان طوماين تاوانيان لصناكرصت يا تاوانبار 
 !نني؟

 لةكةس نةكردووة كاتص بةآلم كة تؤ خاوةين ياسايةكي كوردانة و كوردستاين نةبيت، ئةم خةلَكة تاونبارة كةطةلصكيان ئاشكرا ديارن و شةرميان  
بةم تاوانانة هةستاون، ضؤن دةتواين دادطايي بكةيت، يا ضؤن دةتواين خةلَك بة ناثاكي و سيخوِري و جاشايةيت تاوانبار بكةيت؟ بةياساي 

 ؟ !؟ يا بةياساي يةكصيت و ثاريت!عصراقي
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