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بۆ الوازی و   وه هنانه  هانه گرتن یان بهوبیانو
   گرتن لهوست  هه لهوستی  و بھه تی سه بده

  ه قۆناغ تی له تایبه به کاندا هسیاسیی  ئستگه
  هجر له و مه و هه  ئهلووت نهاتیک ک،کاندا  هنووسازد چاره
 ، ل گهی   ڕمانی ووره، هۆی بته  بگومان ئه، وه رته بگه
 ان ی ته سه و ده  هۆکاری ڕمانی ئه  ببته ش دوور نیه مه ئه
  موو ئستگه هه   نوچدانیان له  وه، رکردانه و حیزب و سه  ئه

 یه وه ته و نه ر وویژدانی ئه گه (کانی تردا نووسازه چاره
و  ی ئه وه و مانهیانی بوون ،کات نه ژن  ایهرزی  دهخۆی 

ن  یه وه ته و نه هایی ئه می ڕه ههر  به رکردانه ت و سه سه ده
م  ی ئه وه کی مانه حه مه  بته ئهدیسان  ،واندا ی ئه وه ڵ مانه گه له مری بژین  نه بت به و ئه
  ن به  چی ده ئوه !!!. . نی بت  خاوه  که  باشتر نییه مه نی له  شایه  که یه وه ته نه
 ئامزی و   بگرتهعس کانی به  و پیاوهکان نفالچییه ک ئه  وه ڕوی هر توتک ک گه یه وه ته نه
کان   تاوانهیان،بتاوانیان بۆ  وه  بھنته پاساوتیتر هامه نهش  وه ت و له یه  نه ی لوه نقه
ی  وه ته بن تا ببینن کام نه رهه  سهنر ی کورد وه وه ته نه ؟ردوون رخی گه ستۆی چه  ئه نه بخه
 ک پاساو نه  کانی  کۆمۆنیسته:  ومنراوه ی کوردی لقه وه ته ک نه  وه مینه م زه ئهر ڕووی  سه
 بۆ   ڕۆیانه وکه  شین و با، وه کانه  ناوی چادری ئینسانه به ستی خۆیان  بۆ ژر ده وه نتهد

ڕستی دادگایی  په وه ته  نه ن هیچ به کوردی خاوه. غا  تاران و به سپاندنی دیمۆکراتی له چه
  پارته. نغدادیا قاری به بو زولفه  یان ئه، تاران ریان له نووچه شی زاوای مه بۆ شابهن  که ئه

 ڕستی په وه ته  شری نه نهکر  ده، وه ر ناسیۆنالیست بوونه سه  به  فیان نییه کانی که کوردییه
م  ستی ئه ک ژر ده  نه ته یمپراتۆرییهنی ئ  کورد خاوه الیان وایه ؟؟. . کان  ئینسانه و دژ به

و  وره  گه  به،کان هموو حیزب  هه، مۆی کورده نی ئهسا ی کاره وه ئه !.  یه ردانه مه نا
   به خوازیاره  عاشقک که ک وه  رۆشترن  په بهکی کورد زیاتر  موو خه  هه  له، وه یانه ردیله وو

  له. ) ی کوردیت وه ده (ێگوتر پی ده که:ن نه و  خهو یدای ئه شهواش  ا ئ،ی بگات هک دداره
ک ستانداردی  یه، وه نۆیانه کۆن و   به،کان موو پارتو ڕکخراوه ههی من  که کوردستانه

 باشوور  ک له  نه،داکان زله م هزه رده  به ل له ت له ب  حیزب نییه ک دانه  یه، یه سیاسیان هه
   که یه وه ویش ئه ئه (ک هۆش ر یه  به  له،کانی تردا  کۆۆنیاکراوه  به شه موو به  هه کوو له به
ن  کی خاوه گایه کۆمه،وانیشن خۆری ئه ن و مووچهوا زرراوی ئه  دامه  ووردیالنه و حیزبه ئه

باتی بووچان  نی مژووی سیاسی و خه  خاوه  ڕاستی خۆی پ به  به بین کهن ویژدان و ڕۆشه
کان  ساسییه می ڕمانی سیاسی و ڕۆچونه ری وه رو و داهنه بت دروستکه  ئه،بزانت

  ته و سیاسه  کوردی بۆ ئهقامی شهمی  وه کوا ،ت سه  بتی ده ک ببت به  نه،نگنت بسه هه
  کانی کورد به ڕه  شه  له،ی رابووردودا  ساه15م  ن له که ی ئه  پیاده و حیزبانه ی ئه پراگماتییه
. مریکادا بی و ئه ره رانی عه ران و سه ڵ داگیرکه گه کانیان له منیناره موو شانۆو سه کورد تا هه

   نییه  کشه مه  ڕاستی ئه ؟ به. . بینن وا ده مان پ ڕه هندهر  ن هه  کۆتایدا ده ؟ له. . 
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  وایه  ڕهڕشی ک به ؟. .  ڕی سیاسییه ترین شه وره و دۆڕاندنی گه. . . .  ساته کوو کاره به
 داوای ، پی تییه موو سووکایه و هه نفال و جنۆساید و ئه  دوایی ئه،ک کورد کی وه یه وه ته نه

ک فارس و توورک و  کانی وه خته رسه  سه ڵ دوژمنه گه انی بکات لهتی و هاوژی برایه
ر  کانتی گه  سیاسییه قی سیاسی پارته ی ئه نده سکی و گه ساتر ته ش کاره مه له،ب ئاره
موو  هه   له وه  بیر چۆته بایی خۆیی له رهر ب ئاوی و کا به  و له  هۆشی بوونی مردووه، وه ته نه
ستووری  نگدان بۆ ده و ده ره ن بهۆ چ ی دون که وه ک ئه ر وه  هه،کاندا ازهنووسس  چاره یارهب

 کورد  ی که که م عاقه  بۆ پیۆزبای له،مۆ عومری موسا  ئه ر بۆیه هه،بی ره عاقی عه
مان   بۆ ههمرۆش هات بۆ کوردستان ئهغا و  به  هات بۆ ،نگی بۆ دا دروستی کرد و ده

  .  کان پاراستووه به ره  عه شتر له ک کوردک با بیان وه ره عاقی عهکتی   یه پیرۆزبایی که
  یامه  دروشمی په  به وایه م ڕه کردنی ئه ودان بۆی یان نه خۆیی و هه ربه یاندنی سه گه ڕانه

   که یه وه کانیان ئه  و شاگرده  کانی کورد رکرده سهقی   ئه  به،دان بۆی کانیان و جاڕنه سیاسییه
 ن ر بانگی بۆ بده  گه  کوردییه ته وه و ده ر و ئه  ووتانی داگیرکه  به نراوه وری ته واردهکورد چ

  ی به  ڕگه زانت که  نه یه  ههس  که باشه. ) درت  ئه  سداره  لهدایاندنی م ڕۆژی ڕاگه که یه له
  باشه. . !!. .   نشوه  و پ له هن نده  که،ک مین ڕژکراو  نه  بۆمب ڕژکراوه،ت بوون وه ده

  ی نه ی ئوه مه  ئه وه تی سداره  په  ملی خۆیی کرد به مرۆ که  ئه ر له  ساڵ به60 مر قازی نه
  دییه  کوره ته وه م ده  بانھشتنی ئه  به لمنیت که ویستی بیسه مر  م قازی نه  به،زانی ئه
نی   شایه میشه  هه بۆیه!!. ی که وه ته  نه ۆریش ب وهر  خۆی و سهبۆمری  تاجی نهی   ماییه بته ده

ی  نی قوتابخانه خاوه فدا و خۆی کرد به ره ن شه موو کوردکی خاوه هه دی   له مریه  و نه بوونه
  !!!. . ی که کاوه ک ئا شه  نهتی کوردی وه ده

لکی  واکانی گه ڕه ر مافه ه س ران له ر داگیرکه رامبه  به،توانن تووندو تۆڵ بن ا ن ر ئوه ئایا گه
ر   هه وه م ئه  به، کورد ن به ی باشتر ناده وه ر ئه به زن له زینک دابه موو دابه نفالکراو و هه ئه

   به، و ڕازیش نابت لی کورد ڕازی نییه وا گه  ئه، ڕازی بن ر ئوه  گه، زۆر ڕوونو ئاشکرایه
  ر به رامبه  به وست بووه و بھهلکی ترسنۆک  لی کورد گه ر گه عاقی بوون؟گه

و  ئه ڕاستی  به،کان  عاقیه ره رکووتکه  سه ربازه  سه  له وه  و سی کردۆته کانی ئوه زووه ئاره
   ئوه،ی کورد وه ته مرۆ بۆ نه  ئه ی لۆژیکه وه ئه.  یه رپشکبوونتان هه قی سه  هه  ئوه کاته

  ی کوردتان کرد به وه ته ی نه  ساه40نجی   ڕه وه ئی، وه ڕینه  پرد بۆ په کوردتان کرد به
بت   دوو ئه  کورد مرۆڤی پله تایه تا هه  هه  که،بی ره ی عاقکی عه وه روستکردنه قووربانی د

 من ؟. . ر بت رووه ناتوانت سه) دا  فدڕالییه ته حکومه  و له (ت زمانی کوردی نانه  ته،تیدا
 نوان کورد و   له وه بته ڕوپکدادان دروست ئه  شه،یکداڕۆژیکی نز  پاشه زانم له ده
 بوون  ر بۆیه هه!. . تان که وه ته  نه ن به  چی ده و کاته ؟؟ ئه. . . کاندا به ره  عه تداره سه ده
ی  وانه  پچه به!!! . . .  ی زۆر قورس و گرانه که هج  با،ل ری خاک و گه روه  سهین  خاوه به
  کردنی لهت   خه  و بگرهرانی و عاقی و تورکی بوون هیچ باجی نییه ئ وه شه مه ئه

ری  نگ و شه ر جه  گه، دیاری  به تیان بۆ کراوه وه ی جیھان ده وانه ته م نه  کام له باشه؟ دواییه
  به  سن وهتی هاو وه مۆ ده  ئه  کهندر بژمرکتری ی هاوسی یهکان وه ته نوان نه
 و ی من که وه ته  نه  له یان زیاتر نییهچ هی،بوانینان روونی ن و زیانی دهکانیا قوربانیه
 جیھاندا  ۆلۆنیالی لهترین ک وره مۆ گه  ئه چونکه. . . .  کردووه ڕوان نه شیان چاوره هنده

کانی  رکرده  سه، وه کاته  درژئه ستییه م ژرده نی ئه مه ی ته وه  ئه  وه، وه بته ما که  کورستانه
ی جی  وه ئه. دا انهرووداوم  ی ئه وه ڕوبوونه  رووبه  له ی کورده وه ته  و پاسیڤی نه کورده
ک   وهی کوردستان  ووشه به نھا ته کان  کوردستانییه موو پارته ۆ ههم  ئه، رنجی منه سه

 عاقی  قاقایان له گینا تا بینه  ئه وه ته ک کوردستانی ماونه  وه وه کانیانه  پارته  لکاندن به
توانت خۆی  نهکی کورد  نی خهوتی نیشتما ڕه   که ش وایکردووه وه ئه!. . . عاقی ترن
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 ی رماییه سه   به هوریاندا بو سه  به  ڕژاوه  که ی رییا دۆالره و ده مۆ الفاوی ئه  ئه،  وه تهبدۆز
تی و ئاسایش شو ئای هاوژیان  ر بناغه  سه کانیان له  و داڕشتنی پالن و تاکتیکهیان وه مانه
  وه ر له  گه، ی خۆیان گرنگه وه مانه(؟  و توورک و فارسداب و ئاره خۆیان  نیوان  له
ویژدانی   زۆر چاک توانیویانه ت سه  و دهتی سایه ک خ و پارت و که وه) تریش بن نده گه
شیان  که نهپا  و گۆڕه ساندووه کیشیان خه  جم و جووی خه  بۆیه، بکن که خه م رجه سه

د و بای   قه ت له وه نتی ده  خاوه  کورد بهبوونیزانم  من ده.  ئاشی ئاو الدراو  به کردووه
 و بهبت   ئه وه بن ئهکتری یهنی  وان تا خاوه شدام کورد و ئه و بوایه  له وه شته وان ناوه ئه
  نی مانگه کورد گۆته (م یان لناکه وه رگیز چاوری ئه  من هه، وه  ربننه  سه وه وه خه
نی دوو درب ڕوه بهر  سه توانن له ر نه کتی گه تی پارتی و یه وان تایبه ئه،)   دیاره ئواره رله سه

ون   ساڵ ڕکبکه15ن دوای  ک ده ی وه  سبهر گه[ نو کبکهور ڕ ک سلمانی و هه شاری وه
ئایا ،!!]. .  چوونی کیس ستی بخات له هد یتوانی به ی کورد ده  سیاسییانه وته سکه و ده وا ئه ئه
  له سه  مه زانین که مووش چاکده ؟ هه. . ون ڕکبکه کوردستان ر ئاستی سه له  حاڵ نییه مه
ک ،کاندا ندییه وه رژه ر به  سه  به ته سه  مۆنۆپۆی ده له سه کوو مه  به: بردن نییه ڕوه به
و ئابووری ) تی  تایبه  به وه ره تی ده سیاسه (اسیری سی ر میکانیزمی بزونه سه ستبگرت به ده

ڵ دراوسکاندا چۆن  گه  له ی مۆرکراوه و پۆتۆآۆنه ؟ ئه. . . ربازی و میدییایدا و سه
  !!! . . . .   وه رنهشن بووه ۆن ههچچبکرن یان  چبه
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