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 واری دوکان هه  هاوینه ریدا له گه کی ڕۆژنامه یه  کۆنگره له

نه، دوکدا که  وه بانی له تامی پرسیار یهی ڕای چ  
  وه ڕنه گه چن و ئه رئه رکوک ده  که ی له سانه هو ک ر ئه سه له

ن  که ی وا ئه وانه ئه"ووتی ، کانی کوردستان بۆ شاره
  وه، ین کامتریان پ بووترتئ خا  ناب له وانه ئه، خائینن

ندی  وه رژه سکی خۆیان به ندی ته وه رژه  بۆ به وانه ئه
  "!  وه یهیترس  مه نه خه یان ئه که ته میله
و  ر ئه ب هه ش ئه رۆکی سیناریۆی ڕه ک سه انی وهب تاه
   به و کراوه ئه. یر بوو  سه ووتایه ر وای نه  بکات و گه یه قسه
ر  سه کیان له  تیایدا ئینسانه ک که یه رۆکی پرۆسه سه
و  ئه.  ش کردووه ش به ب به زهه  و مه وم و تایفه مای قه بنه

رست  په تورکی کۆنهس  ده ک که یه رۆکی پرۆسه  سه  به کراوه
ش  کانیان دابه ه" وم قه " ی ژماره  گوره دا به ستوره و ده له.  یان بۆ داڕشتووه یانهیو فاش
بت زیاتری   و ئه زۆرتره" ب ره تی عه هلمیل". کانیان بۆ داناون ش مافه و پیه ر به  و هه کردووه

  وه،  متره وان که کانیان له م مافه  دن و به وه وانه  دوای ئه ش له"تی کوردی هلمیل"بت  هه
متری  و که ره به. . . . کانی تورکمان و سریانی و ئاشوری و کلد تا بت مافه ش هه و جۆره به
  قه فره ا کردن و تهکد گژی یه م ئینسان به ری ئه  پارزهرۆک و  سه  به بانی کراوه تاه! چ ئه

ر  سه  لهداآشکی دروستکراو ڕ و کشمه ی شه وه چوارچ ن له کهبماشاش  ته.   یه یه وه نانه
 کان هکان و تورکمان کان و کورده به ره  عه ته  ناسیۆنالیسه ک له ر یه هه، رکوک ی که ناسنامه

کتر  دڕینی یه کی بۆ وورگھه ومیدا و خه ی قه قه فره  ئاگری ته ن به که نزین ئه  به چۆن ڕۆژانه
. کدا  گژی یه ن به یانکه ئستا ئه،  ژیاون وه وێ پکه  له د ساهن  چه کک که خه. ن ده هان ئه

  بته دت تا نه هه،  بۆ پاراستنی خۆی و خزانی زعه و وه تاو ئه  له کک  خه ر بۆیه هه
  که و خه  ئاوها به ن که بانی بکه ی تاه  قایمه و ڕووه یری ئه م سه به.  و ئاگره نی ئه مه سووته

! ھاتوو بنت؟ ککی هه  خه  ئاوها ناو له کات که ت ئه رائه  جه  کیه وه ڕاستی ئه به! ت ئه
   هاتنه  یش که91ڕینی ئازاری  عس ڕاوی نان و دوای ڕاپه ند ساڵ به  چه ی که که و خه ئه

 الم به؟ "خائین"ت  ڕزی پیان ئه ئستا به،  وه یی مانه" ئاواره "  به کانی کوردستان هه شاره
و  تی چۆن ڕووی دت ئه یه  هه  که وه ه"پاک " و رابردووه بانی به ک تاه سکی وه ڕاستی که به

کانی   ڕوداوهفی له مهنی   خاوه وک که ئهئایا بت لی قبووڵ بکرت؟   بکات و چۆن ئه یه قسه
   له وک که ئه؟ "کان یهیرکوک که" شانی  بدات له"  ته دالیای خیانه مه"و   ئه یه بۆی هه،  بت66

  یانده م خۆی گه م ئه به، بوون کانی تریش ئاواره رکوک و شاره کی که  کات خه91سای 
  وک که ئه،  خوارد وه دامه سه" ماچی کوومی شیرینی " ی به مه دام و چای دیژله شی سه باوه

   چنگ به ڕاه نه  ژه وک که ئه، دا" ری ڕووحانی ڕابه"نی  یه ر گۆڕی خومه سه تر و پ گریا به
 سیستانی  هوک ک ئه، م دا ه  قه کی کوردستان له  دۆستی ئازیزی خه کانی به  تورکه خونه

 و یای ڕی  له ی په که فه له  مه وک که  کورتی ئه به، بن بقهک   خه به" تی خوا نیعمه " به
 چی ل   پووچه و قسه یری ئه  غه  بهب ئه، ودا م و ئه  ئهست و پی رد ده سه وتن به که
  ن به ک بکه  خه ی که وه ؟ ئه سته به تی مه هلندی میل وه رژه  به پاشان کامه؟  وه شته بوه
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ر ئستا خۆیان   هه ی که وه ؟ ئه وه ته و میلله ت و ئه م میلله ناوی ئه کی تر به دوژمنی خه
  یانهیرست و فاشی و ئیسالم پهوم و قه ر به  ههسلیم ستراوی ته ل به ست و په  ده کیان به خه

  مه ؟ ئه"ن که نفال ئه ر پیان بکرت ئستاش ئه گه"ولی خۆشیان   قه  به  که کردووه
ی مینژکراو  ر کگه سه کیان له وان خه ر ئه گه  بۆچی مه!؟ ه" ت میلله"ندی  وه رژه به

  بت و له" خائین"ب  ئه، دا بوات یه کگهو  ر ئه سه وت به یه  نه سک که ؟ که ناوه دانه
  الیدابت؟" ت ندی میلله وه رژه به"
م  کی ناخۆشی ئه یه کی پوچ و جنوکی ناشرین و قسه یه نھا قسه  ته مه م ئه به
بانی   تاه  که یهیوم ڕکی قه یپووری شه  شه مه ئه.  یهیی ناسیۆنالیزمی کورد ن یه رکرده سه

و  ر ئه بانی گه تاه. ی که یهی نه  سووته کیش بکاته وت خه یه  و ئه کردووه  خۆی بۆ ئاماده
 سیستانی   به  نه و کاته  و ئهک یه  گرێ کوره بوو به ر دیا ئه  سه  له کردایه ی نه یه قسه

هیچ . . . .   به رپرسی و نه ڕامفسیدی به   به ی و نه وره سعودی براگه  مه  به هاوڕی و نه
. تی ی و کوخاکانیه که وه بانی و بزووتنه یامی تاه ڕۆکی په  ناوه وه ئه.  وه کرایه  ئه ک نهس که
ڕکی  کی کوردستانیش بۆ شه واوی خه ها ته روه رکوک و هه کی که  خه وانه  کاری ئه وه ئه
وان  ی ئه قسه  ن و به کک هه  خه  که قیوه  دی چه  و له ش دڕککه وه  ئه. ن ه بک ومی ئاماده قه

نا " ن  وان ئه  ئه  به ن که که  ئه وه  کاردانه و جۆره وه و به گوزنه رکوک ئه  که ن و له ناکه
ردا  سه تی خۆتانی به سه  ده تانه وه  بۆ ئه  خاکک که ند بسته ر چه سه  کوشت له ن به مانده مه
رکوک  کی که  خه  به یه  ببناغه سهو ق  تا ئه یهیکی زۆر جوانی ن بای مژوویه تاه. "پنن بسه

  . و کوردستان بفرۆشت
ک و  تی کردنی خه  بۆ دژایه ندکی باشیان داناوه وهست و پ مریکاش ده ڕاستی ئه به

ش و  ی پیس و ڕه خشه ی نه وه  پشه  بۆ بردنه  که یه  شیاوه سه و که بانی ئه تاه. کانی خواسته
  .  ه" الرجل المناسب فی المکان المناسب"بانی  تاه.  مریکا پویسته نا ئینسانی ئه
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