
 
! زا چنگیانی   ، کاک جه مید تیڤیی جارانی که مک بۆ بولبوله خۆشخوانه    وه  
هۆی  تا من به وه م بوبوو ، یان ئه نگی که نگ و ڕه زا چنگیانی ده ر جه ک بوو جۆکه یه ماوه
ی  که ترانیه تا چاویلکه قه وه مۆش ئه ئه. م و زۆر لی بابو  وه ئاگام که رقایمه سه

والدا گورز  مالو ئه وه به کانه ڕگای سایته کوردیه لم کورم له  چاو کردوه و شه جارانی له
.شنت  وه ڕاده  
ی دت و  ناسه بۆنی ههمیشه  ک هه مو چشته ، وه سکوی هه ک و ئه  موباره م زاته  ئه

!! ک ببت  یه ناسه ها هه ی خۆی ناتوانت ئاشنای وه مرۆڤی ئاسایی جیا له هاوشیوه  
ی دابنت ،  که ت بۆ خۆی و نوسینه ی تۆسقاک ڕز و حورمه وه  ب ئه مجاره تا ئه وه   ئه
ره  م نوسه وه ئه بینی و بردیانه گه ویان پوه ده لی کورد خه ی دوژمنانی گه وه تا ئه وه ئه
.خوازت   ئاواتی ده نگانه به م دره به  
و ڕکخستن چاو رخستن و باشکردن  ک بۆ سه مایه ک بنه کرت وه گرتن ده خنه  و ڕه خنه  ڕه

زنت  به رجک سنوری خۆی نه مه هیمان نیه ب خنه گرتن گله ڕه سیشمان له ل بکرت و که
  . ستان و هتد  به ان ههکردن و جنو و بوخت تی پ چته قابی سوکایه و نه
و  قز له ودو بی س وا به ی بدات ئهزا چنگیان ی پسپۆر جه که نجی نوسینه ره ی سه وه  ئه
ی سواودا  ردنی وشهجنو و ڕیز ک ڕه شیاو له شه  جۆرکی نه  که بهوه کاته ده ش مانه ه قه
!!  برن کار ده به  

دات  زا له زۆر بواری جیاجیا خۆی نیشان ده پسپۆر و شارهک  یدا وه که له نوسینهر    نوسه
!!! وه بمناسیبایه  خوازم له نزیکه  ده که خۆزگه  
نای  ی که نابیان له میانه کات که گوایه جه وه ده یدا باس له که کی نوسینه یه   له بگه
وه  ته درکی به م پسپۆره بلیمه  ئهر کسه وتوه و یه الل که مام جه وه چاوی به کوردساته

م  تت له رونیش ، قادر له قودره خۆشی دڵ هاتوه جگه له ئاۆزی ده کردوه که توشی نه
ی  خۆس له میانه س که بتوانیت نه کی که یه زیره مه ئه! یه خودایه  موعجزه

!! بتوانت کاتی مردنیشی دیاری بکات  وستنیشان بکات  وه ده فیزۆنه له ته  
خوازت که  وه ده که یه رکرده وه نام سه سکه رگی که مه ب ئابوانه دت ئاوات بهزۆر  

که  مه ڕاستیه رخان کردوه ، ئه تی و کورد و کوردستاندا ته پناو کوردایه نی له مه موو ته هه
.ڕاستی بزانت یان نا  به.. زم بکرت یان نا  زا پی هه که دکتۆر جه  

ی  نھا قسه مه ته بزانت ئهی کورده ، باش  م ونه کی سیاسی که یه رکرده الل سه  مام جه
یت و گوی بگریت و زیاتر  راوردێ بکه کرت به س ، ده ک من نیه و به ی وه سکی ساده که

ک  یه ، ئایه ئوهیه  وه م ئه ت بکه وه ئاراسته تاکه پرسیارک که له ناخمه. وه  بخونیته
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ساتت سوندت  ده  موقه کانی کوردستانی به تیوه  هه شه  چاوگه رۆشی منداه هنده په
م چیت بۆ کردون ؟؟  ده ده  

فیزۆنی  له ی ته ر شاشه  سههاته  س که ده فه ڵ شکاوی نو قهکو بولبلی با  جاران وه
ی له ناخ و ویژدان و  وه کرد و ئه  پیا دهکشا و فوی ڵ ده  ل ههمیدتیڤی ئدی شانی

مانبیست   دهوه نابیانه  له جهوه  نابیه می جه ده کرا له ڕوان ده ستی دوژمنانی کورد چاوه هه
 تاکه درکش  برد به ما ده  ده  بهکانی کوردستانی باشوری  ملی شۆڕشهی چونکه هنده

 رکرده  و سه و ڕۆژه ی ئه که  هک   بۆ پهکی دڕاویهۆ کرد و ده ده  له دوژمنانی کورد نهباسی
!!! کرد   دهی روشانه ده)   ی ئه حه( وه  هست  ده ی گرتبو به که ییه وه ته نه  

 ناو  رشتانه به رخۆشانه و سه وه و سه ته ت بکردبایه که مک بیرت له نوسینه   بریا که
ڕۆ  ت به نوژی نیوه موو درۆ شاخدارانه م هه  ئه) نابتان  دوو له ڕوی جه( وتی و  که ده نه
الل به  رگی مام جه ی مه زمون مژدانه ن ئه ک دکتۆرکی خاوه وه وه که کرد ، له الیه ده نه

ک  وه وه کی تریشه یت و له الیه ده هاوڕازانی خۆت دهت و  که ویژدانه س و دۆڕاوه
ما و دیسان  تانی ب بنهیت و بوخ که ناس باس له داهاتی کوردستان ده پسپۆرکی ئابوری

 دز  الل و به یته پاڵ مام جه ده زای خۆت قورستر ده دوو له ڕوت درۆ و تاوانی له خۆت و ڕه
و  یشتیته ئه گه وه ده ته وه بیرت ل بکردبایه ویژدانه ر به گه  ئه مه ئه. یت  به ناوی ده
می سلمانی بۆ ک و ر تی هه کتی و حکومه ی یه ی که ئاخۆ داهات و پول و پاره ڕاستیه

مۆی کوردستان له   ئه ندنه  سه شه و گه ر له  ده بهکرت ،  رف ده له کوێ و له چیدا سه
رخان  رکوک ته کانی که ی ئاواره وه ڕانه کی بۆ گه یه کتی چ پاره وه ، یه که موو ڕویه هه

فام   و نه مژه  گه هکی ب ش خه وه رباری ئه کانتان نابینن و سه خابن چاوه م مه کردوه ، به
. ن  به و ب ئاگا ناو ده  

ڕت و ڕگه  گه ی دزدا ده کانی ساده رپرس و خه دوای به ی که به وه     بۆ نازانیت کیه ئه
مان  که له هیدانی گه ر حیسابی شه سه شوروتانی کوردستان و له قتی ره س به نادات که

!! ڕن  وه ن و بله گیرفان پ بکه  
کرت و  می پشتاو پشت ده وی سیسته یه په م نه وه پت ده  دنیایه تیدا بهک  له ناو یه

ی ئدی  که رکرده مانی سه  دوای نه بت تا وابزانی له ک ده یه ماه کتیش موکی بنه  یه نه
ن و کور و برا و برازا جگای  ش بکه به دا داره ک ماه ر بنه سه ی به که ت سامانه روه سه

  .وه  بگرته
کتی  ر و یه  به  کی  شۆڕشگیت  یه رکرده دار و سه مه ت رگی سیاسه مجاره به    یا خر ئه

 بات بۆی دروست کرد و هۆی دروست 3نگان و  سه نیشتیمانی کوردستانی هه
یت  زه مک به شدا که ی ، بریا لره که اللی سکرتره گشتیه شت کرده ملی مام جه که کردنه

دراوه  سی لنه س نیه و مۆری که هوه ، ڕاسته درۆ موکی ک هاته تدا ده که مه ه  خۆت و قه به
وه و دیار  وه بناسریته ڕواوه تا له دوری دوره و سنوریشی نیه و درۆزنیش شاخکی ل نه

! بت   



دا  شدارانی گۆنگره په ڕزانی به ی چه ناو ئاپۆڕه دا ک بوو که له م له کۆنگره نھا ده  ته
تول و  که ی له ته شه ڕه  توندی هه  وشدا به وه و له بژردرایه نگ هه تی دهگش به
  لی کوردابوو نه تی گه  خزمه  له وه نه  چونکه ئه ری کرد و سنوری سوری بۆ دانا گه سته ده

.کتیشدا  ندی یه وه رژه له به  
مرۆ بی کردبت و  تا ئهک  کتیه وه که یه مه وه ئاگادارت بکه م له که ز ده   له کۆتایشدا حه

 پ  ستی ئارام له ده رباز کردبت ده  خۆی ده تی کردنه مو تۆڕ و پالن دژایه  و هه له
 ڕابردوی  تریشه چاوک بهپرون نابیت و باش  هه پرون به  ههرگیز ت دابنه که هه که خۆزگه

وه  کتی نیشتیمانی کوردستاندا بخشنیته یه  
یمیش بت له ڕوی  رژینکی قه ه و پنابتان  ڕوی جه و لهوه دو مه یش ده جارکی تر

ژا و نوسه نهخوتی درۆ زۆر کورته مان په که هل  گهی قینه  ڕاستهران و ڕۆشنبیرانی رانی ه  
!!  بژنگ ناگیرت  تاویش به ری هه و به  
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