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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ...   ک خۆی بدیایهک خۆی بدیایه  کانی وهکانی وه  س ڕاستیهس ڕاستیه  کهکهوومم   هه هه  خۆزگهخۆزگه

  
زگار ناو یان نازناوی ڕ بهکوردستاننت  و له ڕزگار. ناوی م ئیتعاتپۆست به لهرک  براده

 پشگری  به بوه) تی یان نا ناوی خۆیه  که نای ناسم  چونکه وه داوای لبوردنه به(ساح 
ندک درۆو  ههتعاتپۆست و هاتووه کانی سایتی ئی  سیخوڕه وتازه هجاشو کۆن ک کۆنه کۆمه

ی چیتر درۆکانی  وه بۆئهلی بدوم  گه زمانی گوڵ من له به   پم باشه بوختانی ڕیزکردووه بۆیه
ری   ڕۆشنبیرو نوسه هبت ب النهئیتعاتپۆستی کرگیراوانی  ڕاستو سیخوڕو به بت به النه
  . ئازا

کتی نیت  و تۆیه توانم بم وانیه کتیت ئه  یه  که ت پیشانداوهنابت وا  ڕزگار جه کاکه 
ر پارتی ومای   سه هرش بکرته  که مۆ پی خۆش نیه ک ئه کتیه هیچ یه  دنیابه  چونکه

مام  رگریم له کانمدا به ی وتاره زۆربه کیتر من له الیه له. تی سیاسی کورد رکردایه بارزانی وسه
تی  رکردایه کتی وپارتی وسه یه رگریم له  یان به ک کردووه کویه سعود وه  مهالل وکاک جه

نھا  نابت چاوت ته  یان جه م دیاره به.  ب جیاوازی کردووه سیاسی کوردستانی باشور به
  وه.  دیوه کانی منت نه  وتاره بۆیه  ر نتت کردووه نته یری ئه سه بینت یان تازه ن ئه ک الیه یه

ڕی ناوخۆ  مک شه رده سه ی که وه ر ئه به کاربنت له قین به ابت مرۆڤی کورد کۆنهبرام ن
لشکاندنی موڵ بدات بۆ م هه رده  ئیتر هه بووه کانی باشوری کوردستاندا هه نه نوان الیه له

ر  گه  ڕۆشنبیران ئه وه موشیانه روی هه سه مووکورد له  هه کو پویسته به. ری رانبه نی به الیه
ت  فره ین ونه کانی کورد سارژبکه ین برینه وبده ههبازانیت  ڕۆشنبیر ئه نابت خۆت به جه
ر نیشتوی  سه  مۆی تۆز له  ژه ک فوله ین نه ری کورد کوژی وخۆکوژی براکوژی بکه شه له
کتی  گشتی ونوانی پارتی ویه ند نوانی کوردو کورد به رچه هه هو.  وه شنینه وبیگهین  بکه
م  به.  تکبدرت و جارکیکه م وئه کی ئه یه وته به  که وتره هزترو پته به وه تی زۆر له تایبه به

نھا   ته ینووسین پویسته ی ئه وه یڤین وئه یپه ی ئه وه یڤین وباش بنوسین وئه  باش بپه باشتره
نک  الیه ی لهرگر به  که سکیتر مافی خۆمانه رکه منو هه. س ندی کورد بت وبه وه رژه به له
یت  بکه نه و الیه رگری له  به نابیشت مافی خۆته ک جه  وه ل بیروبۆچونمان ڕکه گه له ین که بکه

تی کردنی  ک بۆ دژایه  نه رگری کردنه و به م ئه به.  ت بژاردووه  هه یت که یکه یان نه
ی  وه ڕای ئه ره  وسه کشاوه جارک شوت لھه نابت به ک جه بت وه نکی دیکه الیه
  تاح زۆر ب ویژدانانه مال فه جه :ییت ئه  که بویژدان تاوانبار کردووه تادا منت به ره سه له
رت  رێ کاک ڕزگار کام ڕۆشنبیرو کام نوسه ئه. ران  گیانی ڕۆشنبیران ونوسه ته وتووه که
ڕۆشنبیرن   نه وانه ئه  ی ناو کوردستان پۆسته  سیخوڕیه وبانده ستت ئه به ر مه گه ئه.  سته به مه
مانن  که وه ته وای نه ی ڕه  باندکی ڕاسپراوی دوژمنانی کوردو کشه وانه رن ئه نوسه نهو

باتو  ڕووی خه له ڕووی سیاسی ونه له تی ونه یه ڕووی کۆمه له  نه وانه وهیچیتر ئه
یان بۆکورد باتیش ژمرک خهکات و نه بووه زنکیان هه هیچ وه تی بۆکورد نه رگایه پشمه
باتگ نین  ک خه نه.  ندی کورد نوسیوه وه رژه به  ژیانیشیاندا دکیان له له نه وه  کردووه

وای  تی ڕهبا شۆڕشگان وخهماندا بوون ودژی  که وه ته ی دوژمنانی نه خانه م له رده کو هه به
ک چی ماف ابت بهن ئیتر نازانم جه. ری سه وامن له رده  وئستاش بهمان بوون که وه ته نه
م  نات وه بت جه یان ئه وه  ئهبویژدان  ومنیش بهژمریت ر ئه ڕۆشنبیرو نوسه  به وانه ئه
الل وکاک  کانی کوردو مام جه گشت پیرۆزیه ن که سانه وکه  ئه وانه ئهبرام . ک من  نه وه یته بده
مانیان  که له باتی گه خه ده ک سه تی سیاسی کوردستانی باشورو یه رکردایه سعودو سه مه
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ن  یکه وان ئه ی ئه وه ئه. سراوی پووپووچ به درۆو هه ر جنوو  به ته ران داوه فیتی داگیرکه به
ی  وشتانه موو ئه هه ک له یه وه ته ستی نه ربه سه تی له رگایه پشمه لهبات  خه  له تعدایه

  کتی نیشتمانی کوردستان نیه ڕای یهی تۆش  وڕایه ئه. ماندا پیرۆزن که هو ته باتی نه خه له که
کانیان بن چۆن  تی گشت پیرۆزیه دژایه کهسانک  کهنیشتمانی کوردستان کتی   یه چونکه
ختیار  البه کاک مهڕز   بهکی زل یان بۆ  درۆیه وانه بوو ئه ر دونی نه هه بن؟ نگریان ئه الیه

ی شتی وا  وه ب ئه  به دزراوه ل وه کانییه وانه ن پاسه الیه زار دۆالری له هه700  ڕکخست گوایه
ختیار بۆخۆی  ال به  کاک مه وه بووهب یان وشک نه بی درۆکه که ره مههشتا  که. بتڕوویدا

و  یت بانکه یکه ی تۆ ئه مه ئه. یت که رگریان ل ئه نابیشت به چی جه  که وه  خستنهدرۆی به
   جگای پرسیاره تۆنوسیوته ی مه ئه وه  بۆمن ان نییه جیاوازییکتی وپارت یه وه. وا دووهه
  . !کتی نازانم یه  وتۆش بهزانم نازناو ئه نابیشت به ی جه که  ناوه هبۆیبۆمن 

ی  وه  له م ئازادنییه بت به ڕکی هه ر بیروباوه  هه موو مرۆڤکیش ئازاده هکی کورد وه خه 
ی هرشی  وه ڕای ئه ره سهچی مافک؟  نابت به ی جه کی تر ئهڕ ر بیروباوه  سه هرش بکاته

 تگیری جاشوسیخوڕانی ئیتعاتپۆستدینی وپش رمن وکاک خالد نوره  سه یته که وا ئه ناڕه
ر   سه یته که ت بناسیت دتو هرش ئهشخۆمنیش وتۆی  وه بئه. مانکاتدا هه له. تی که ئه

دوای  ک له ی دووشۆڕشی یه ماوه کانی کوردستان له مووداربوه ی هه ژماره به ڕبازک که
  هم که  ئه وه کاته  بیر ئه تۆک وه سکیتر که رکه ههوتۆ  دنیای م من هب.  کدا قوربانی داوه یه

کو  وهمیش  ر ده کانمدا هه نوسینه  له وه ته کردووه پارتی جیانه کتیم له  یهی وه له هگمن ج
رشیفی  یری ئه رموسه  فه وڕاستیه لماندنی ئه بۆسهو ناوم هناون  باتگی پشه نکی خه الیه

  و سلوکه بوو تۆ به هد  نه بۆیه.  رشیفی کوردستاننتدایه ئه شکیان له به ن که کانم بکه نوسینه
سعودو  ر کاک ئیدریس وکاک مه  سه یته  بنوسیت وهرش بکه وه کتیه ناوی یه  به شیرینهنا

رگیز ڕای  ش هه وه ئه که.  بناسنت وه کتییه ناوی یه کانی وخۆشت به رگه پارتی وپشمه
رژین  په یت به که  خۆت نه کهکیو جار وه خۆتدا بچیته  به  باش وایه بۆیه.  کتی نییه یه

و خریشیان بۆکورد نابت  بووه درژایی ژیانیان خریان بۆکورد نه به سک که که ه بۆکۆمه
الل وکاک  و مام جه کتی برای پارتیه یه م که کتی ئه هیری ی من واسه. زیان  له جگه
ش  نهخ ڕهو  وه یته وابیر بکه تۆش  پویستهکتیت  ر تۆش یه گه ئه. کن سعودیش برای یه مه
کتیش نت ڕاست  ر یه گه ئه. تدا و نوسینه له کردووته ی که نه و هه ر ئه سه خۆتبگریت له له
کتی نیشتمانی  ناوی یه ش به و جارکی که هسکی بور ناو ونیشانی خۆت ئاشکرا بک ک که وه

بت   زیانی ئه وه  ئه  چونکه سکیکه رکه  وههر پارتی  سه ره که  هرش مه وه کوردستانه
  . . ئازیز رانی زده ل ڕزم بۆتۆو بۆگشت خونه گه له. . مان که له کانی گه کتی ڕیزه بۆیه
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