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 ئوفئوف  همن رههمن ره ...  ... دادا  مانهمانه  ی ئهی ئه   سایه سایه   له له  ل دروستبوونیشی گرنگ نیهل دروستبوونیشی گرنگ نیه  وهوه، ،   فسانهفسانه  ون و ئهون و ئه   خه خه  تی کوردی بووهتی کوردی بووه  وهوه  دهده
  

Hemnrauf@hotmail. com  
 
 تیکا خوازیاری  تی کورد به کدا میلله کات له

، وتداباشوری  بوون لهکوردی تکی  وه زراندنی ده دامه
  وه نه   حیزبی و بالیه رانیش به ڕۆشنبیران ونوسه

، کی کوردستان بوون ی خه م داوایه کی ئه ره پاپشتی سه
لی  ی گه م هیواو داواکارییه ئه تی کوردی سه م ده به

  کیان پ درکاندین که  یه  به گۆڕنا و کوردیان له
کانی  سلیمی دڕنده تهستی خۆمان مای خۆمان  ده به

  ، ،  وه بی کرده ره شۆڤنستی عه
  ستوره م ده  ئه وه،  یه کپارچه خۆو یه ربه  عراق وتکی سه  که ستوری عراقیدا هاتووه ده له
ی ت حوکومه ک دروستبت رکات سوپایه  هه واته که، ، ، ) ١ (پارزیت  ده ییه هچکپار و یه ئه
م  رت بوونی ئه  بوون و که  پارچه رگریکردن له ی بھنت بۆ بهکار توانت به  دهزی رکه مه
 چی دی ناتوانت  که کات لی کورد پشل ده ی گه و مافه یش ئه مه ئه، ،  خۆیه ربه  سه ته وه ده

 نوسی خۆی  ر مافی چاره سه نگ له وت ده ر بیه گه  ئه وه، ی خۆی دیاری بکات مافی چاره
وا  تکی کوردی بت ئه وه زراندنی ده دامه خۆیی و ربه یاندا سه هک داواکاریه  له وه، بدات

هیدو  نھا شۆڕشکی نوی تر وه پۆل شه  ته بت که  ده وره رمی گه یرانکی هه توشی قه
ر   و هه ووتی عراق شكین له  و به یاساییهشکاندنی  و حاه ب مه ڕووبارێ خونی تر نه

  ، ،  وه ب بمنینه ده
  و حیزبه یاندنی ئه  راگه  له یه وه وازو خۆسور کردنه و هاوارو بانگه  نازانم ئهئیتر
ی  وه  بوونه  دووباره که، ککیان پشاندرابوو ئایا چی چه؟ پای چی بوو  له تدارانه سه ده
  ؟؟دترسان نیان پ کی کوردستا  خه دابت که خره  و نه نفال و کیمیاوی ماورانی له ئه
 دکی پاکو   به وان ئههلی  ریای جه ی ده نقووم بوهوادو  ب سه که و خه ک بوو ئهرچۆن هه

 رمو ن گه خو و الوه  ئه وه، شکردن رد یان پشکه کی بگه  یه  به وه رانه روه نیشتیمان په
  ، ،  باتکی نووه  کۆڕی خه داو چونهوان ئهوانی   نوچه خرکیان دا به  نه ویستانه ن هه خاوه

   وتکه یان که که گۆڕه  نه وسته ر هه سه ر سورن له کی کوردستان هه  خه یه وه گرنگ ئه
و  و لهتان  له خه ان پھهیک  خه بوو که  نوسه ارهچو مافی   یان بۆ ئه به،  ناوی کوردستانه

ر  رامبه  به کهوووانب ئهی  ستییه و بھه ر بۆ ئه خر یشیان هه نه،   دا بوونی نییه ستوره ده
  ، ،  وه نه که کانیان هواش ده نگاوه لکی دڕکاوی وهه  ته ته ک بونه یه وه ته کانی نه مافه
و  ک ناکات بۆ شارو ناوچه لپرسراوتی یه ست به  هیچ هه که، بارزان_رم رۆکی هه سه

 زۆر  که، ،  شکۆداره  وشوه کان به ی بارزانیه وه هنانه ( مه یش بۆ ئه گه به، کانی تر گوونده
  نگ بوون له  بده وه، کی کوردستان کانی خه  قوربانیه ن له وره شکی گه  و به زیاتریان شیاوه

رمیانی   گه ی که  نا جگیره  ئابورییه و باره وستی له رمیان و ب هه نفالی گه ئاستی ئه
  ، ، ) لیل ڕاگرتوه زه
تر ش با مه ستورک له دا ده م کاته له (یت  ده که نگدانه ی ده  لدوانیکی دا پش پرۆسه له

، ، رموو قوربان ت فه ه  بم هه ره گه  ئه م بمبوره به، ، ) نانوسرت بۆ ئستای عراق
، مۆی عراقدا ست بھنین له ده  زیاتر بۆ کورد به مه  ناتوانین له ئمه ( بتگۆتبا ڕاستتروایه
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و  ک بۆ ئمه یه  کشه ستوره م ده ئه ، گرت ن جگیر ڕادهما که ته سه  ده ستوره م ده ئه
  )  یان نا  ژر باری ئمه تی دته یفی خۆیه کی که ئیتر خه، کانمان دروست ناکات سته داروده

  وشی سیاسی عراقدا و هیچ کشکیان نییه  ڕه ن له مینه  که  که بی سوننه ره گینا بۆچی عه ئه
بۆچی ، ، دا که ستوره  ده ن له کانی خۆیان جگیر بکه ا توانیان خاهماند رله تو په  حکومه له

ک داکۆکیتان  مووالیه  هه به، کانتان دادا نتان وبراشیعه مریکای خاوه  خۆتان و ئه چۆکیان به
ندی  وه رژه  به ر به دا هه که ستوره  ده کان له موار کردنه بۆچی هه، ، کرد کانیان ده  مافه له

و  ئه، ن که تییان ده  دژایه هندسا  چه ن که و تیرۆره کان ئه سوننه، ،  وه کتهکان بش سوننه
ن  وانه ئه، د ناویان پکردین نفالی به  ئه یان کیمیاباران کرد که بجه ه  هه ن که دامییانه سه
 تکریت و  یدا له که  خوینژه سته ددام و داروده ی سه که کاتی دادگایی کردنه  دوین له که

ستن  ربه  به ن که وانه ئه، ،  وه کرده رز ده ددامیان به ی سه  نشیندا ونه کانی تری سوننه شونه
بۆچی ، رگری  به یان بووه که ی بۆچی تیرۆره ئه، ) ٢ (لی کورددا کانی گه م داواکاریه ر ده به له

عراق  ( بگۆڕن به) بی ره  کۆمکاری عه  له شکه  عراقدا به ب له ی عره وه ته نه (توانیان
  له) ی که  میساقه  به سته یوه بی وپه ره  کۆمکاری عه  له شکه رو به زرنه وتکی دامه

و  کی کوردستان دروست کردوه ر خه سه ری له کاریگه،  م پرسیارانه می ئه وه، ، دا که ستوره ده
  ریکه خه،  وه داته نگ ده ردا ڕه ماوه ی جه  کارو پیشه  له کانی کارییه  ورده ریکه  خه ڕۆژانه

و  یه نی دسۆزیان هه خاوه، یش بن  دڕنده نده  چه بی سوننه ره عه ( ( گات که کی تده خه
  ) ) کانیان نه بن بۆ خاوه دسۆزیش ده

نو ب  یش بخاوه نده وه ئه،  یه سزاده دسۆز و ئهبانو  میھرهکی  یه وه ته  نه نده کوردیش چه (
التی  سه  بۆ ده خره نه، ، خر  نه نجان به نگ دانی گه تا ده وه ئه) وسته هه ی به رکرده سه
   به بوونه  ڕازی نهالر وئاکرێ  که ر له ماوه  بونی جه ستانو توڕه هه، دا  ئاینده  له ئوه

  ، ، ق  هه  له فرهاد ترسانه. س کردنی د فه، حکومتان
  ، ت  ڕای ئازاد و دیموکراتییه  له کردنه شه ڕه ههبار   ئاسۆ جه له  کردن شه ڕه هه
تی هۆشیار  ڕه  هه ئستا خویندکار و الوان له، ، ، ، قبوڵ ناکاتتان ل مه ت ئه  میلله که

  ، ،  ماوه ن پتان نهیا پیاوانی دوا ڕۆژ متمانه، ندا وه بوونه
  که نجانه م گه ئه(، یت  ده وه موو توانای ڕوناکبیری و سیاسی خۆیه هه ختیار به ال به مه
تییان  حه ناره ونفالو کیمیاباران و ئه ندیخانه به،  بئاگان ستوره و ده دا به نگیان نه ده
  ، )  بینیوه نه
  ی له و دیارییه له،  شی براکوژیدا ی له بینکوشتوبماننفال  د ئه قه الگیان به ئاخر مه، 
  دا که ی ئوه  سایه کمان بینی له گرانی و قاتو قیه، شار  بۆتان هناینه  وه ران وشاخه نده هه
  روا به  هه هحا  مه کتان بۆ چاندین که کییه ره دوو به، فیان تیا دۆران ره س شه ندی که هه

، سکدا ند که  نوان چه شکرد له کی کوردستانتان به یه چه پار ئوه، ر بار  سه وه ئاسانی بینه
رز   به ڕۆژ له و بینای لپرسراوان ڕۆژ به خانه باه، ،  یه  کوردستان هه ئستا پنج پارچه

  ، ، دات یان لتک ده رانیش بارانی زستان کوالنه روه هیدو کوردپه ن شه  وخاوه دایه وه بونه
 بریا،   باشتره وه نه که ممان مه ده،   قسانه م جۆره ی ئه وه  دانهم  بۆ وه زۆری ترمان پیه

  ، زۆر شیاو تر بوو،  ت بکردایه که  دۆڕاوه ی قومارچیه قسه
نکی دسۆز  ی ئستا خاوه ته سه م ده  ئه ی که وه کات به ست نه تیش هه ر میلله گه  ئه واته که
یتا  نو په که رکی پده  الوان وڕۆشنبیران دهوا چینی ئه، بان و دیموکرات خواز نین میھرهو 
ر  گه  ئه ن که گه کی تده واوی خه  ته  به وکاته ئه، ،  وه کیته ته کی تان لده یتا خه په
کی  رت گرنگی یه ی به ڕوه  به یه مشوه تکی له سه ده، تی کوردیش دروستبت وه ده
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کدا  بایه شه ڵ ڕه گه م پایز ناگرتو له که ی یه گهر  به پرکی هاوینه ک که وتۆی نابتو وه ئه
  ونکی تاڵ؛؛؛؛؛   خه بته مان ده وه  خۆ دۆزینه و کاته  ئاسماناو ئه چت به ڕو پۆمان ده په

و  وه کردۆته رگیز بیرتان لنه و هه یاه ونوخه دا خه تی ئوه سه ی ده  سایه  له نده رچه هه 
  ، ، ، ، ، بت) ) ووالتی کوردستان ( (ت ناویتک دروست ب هو ده،  وه نه بیریشی لناکه

  
  

_________________________________________________  
، بوو وه ئهستور زیادکارا  ی بۆ ده ندانه  بهو کک له یه،  دا بۆ ڕازیکردنی سوننه م دواییه له) ١ (
 ،  
کان پیان  سوننه(، بدولقادر یدون عه ره فه، ی دیدار رنامه به، ڤیزیۆنی کوردسات له ته) ٢ (

وانی  ک فیدرالی وئه وه، کانی تر  داواکاریه ر به رامبه به، بگرن رکوک هه  که ست له وتین ده
موو هزیان   هه مام و کاک به چی که،  یه م داواکاری کورد سوننه رده ستی به ربه  به واته که) تر

  ، ، ، ن که کانیان ده داکۆکی المافی برا سوننه
    


