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تی سیاسی  رکردایه میانرۆیی سه و بر سه،رکوک ی که رکردنی کشه سه یاری چاره نه، ری عفه جه
  رکوکی کی که هاوتییه...  کورد

  
  نووسسازه کی چاره یه له سه  مه یان که که رکوکه ی که کشه ئاشنان به  ئاگاو به، ردان تکرای کو
یی  میشه ستوری هه  ده  له ی که ردستانه و کو هجا ئ،  یان که ی خۆیان و کوردستانه بۆ ئایینده
  ببرێ رمی کوردستانی ئراقی نوێ ناو  هه به، وه کانه ن عیراقییه الیه نگ پدراو له ئیراقی ده

یان چه، ودانی پیانراب نانی ده یان هه، سپابکھبۆ پ ه نگاو بتی کوردستانی  و
. و خاکی کوردستان وه ته  بۆ نه ره  قوربانی دهموو کوردکی دسوزو  خواستی هه که،  ئایینده

کانی  که دوای یه ک له  یه بات و قوربانی دان و شۆرشه ئاستی خه رله گه و ئه وتکه سکه  ده مه ئه
م  نجامکی واقیعی ئه ره رچۆنک بت ده هه، ب ردیشدا نه تی کو ی میلله ندین ساه چه

  .  ست هاتووه ده به  که یه قۆناغه
   کوردستانییه م شاره کانی ئه تی کورده تایبه به،  رکوکیشه لکی که ی خه چی زۆرینهر  هه

یان  که ر بکرێ و شاره سه چاره رچی زووتره یان هه که وێ کشه یانه ده، دا م قۆناغه له،  دابراوه
زی رژمی پشووی  گه تی پاکتاوی ره هۆی سیاسه به که، رمی کوردستان ر هه  سه وه رته بگه
 پیشتیوانی و  ش چاویان له مه وبۆ ئه وه ته ددامی دکتاتۆری رووخاو دوچاری بوونه سه
کردنی  پراکتیزه  بۆ رییه عفه ی جه که ته تی کوردو حکومه رکردایه وفشاری سیاسی سه مه گه

یی وئارامی وژیانکی  ج بکرێ و ئۆقره ب جبه  ده2007 تا کۆتایی سای  که) 58 (ی مادده
  . وه رته  بگه دیوه خۆنه  خر له م شاره ری بۆ ئه روه یی و سه پئاسووده

ن دکتۆر  الیه له!  کۆڵ وکرمۆڵ و سوواوه ه) 58 (ی م مادده ئه، تاکوئستاش، خابن م مه به
پ  ی) بش داش (قۆ مه  هه وه رچاوی کورده به به،  وه زیرانی ئراقه ک وه ره ری سه عفه جه
کانی  وه کان و ئاگادارکردنه ئامزه خنه  ره رچی نامه هه. اوکی بۆ ناننگ و هیچ هه!! کرێ ده
  ت گوێ له نانه ته. کات ر ده الی گویدا گووزه  به مشکه،  و زاته بۆ ئه ردیشه  تی کو رکردایه سه
 بۆ  ش ناکات که بانه ره و عه هاوکاریی ئه، رکوکیش ناگرێ کانی که  ئیدارییه رپرسه به
بۆ  وه رنه وێ بگه یانه ویستی خۆیان ده به،  ئستا رکوک هاتبون که عریبکردنی که ته

  . بوو ره  برک قه ربه رامبه به، کانی خۆیان شاره
رکوک و   پرسی که ت به باره رکوک سه رپرسانی ئیداری که به رکوک و لکی که زایی خه ناره 

کانی  ته زاره ن وه الیه له، رکوک  که ب له ره ندانی عه زراندنی کارمه دامه، 58ی  مادده
ی  ندتی ئیداره تمه ی هیچ حیسابک بکات بۆتایبه وه ب ئه ری به عفه ی جه که ته حکومه

 100  به!  پرسه ر مه هه  وه ئه،  وه وه دانکردنه رووی ئاوه خۆ له. ی که نه نجومه رکوک و ئه که
ی   ئیداره-ردستان رمی کو تی هه رۆکی حکومه تاح سه ر فه ی کاک عومه که ن دۆالرهملیۆ

ی  وره ی گوندکی گه  شوه ر له هه، رکوک  بۆ که رفی کردووه ووترێ سه ده که،  وه سلمانیشه
  . چ ر ده روبه بسه
وێ  یانه رمی ده  فه به،   ناویان نوسیووه بی هاوورده ره  خزانی عه1800  زیاتر له و مه  ئه
ک و  هیچ ئاسان کارییه، کانی تری ئراق  شاره  جی باب و باپیرانیان له وه رنه بگه
تی کوردی  ی حکومه که ردوو ئیداره  بۆیان و هه  نیه وه رییه عفه ن جه الیه ک له بوویه ره قه

کانی  ئیدارییه  کشه ری سه  ئستاشدا چاره  له دیاره. ! نگ کردووه خۆشمان خۆیان ل ب ده
  وه دانکردنه  ملیۆن دۆالریش بۆئاوه100رفکردنی  سه، گات نجام ده  ئه  به غداوه  به رکوک له که
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گینا ئامانج  ئه،   هیچ باشتره کرێ بین له ده، رکوک ی که ندێ کشه ری هه سه یان چاره
کناپ .  

،  رییه عفه م جه ئه، ن بپرسن ویژدانی خۆتا له، رز تی سیاسی کوردی به رکردایه توخوا سه جا
   به ی کردووه م زاته وا ئه،  یه برو میانرۆیی ئوه یان سه! ؟ ردو ژانه  یان ده یمانه هاوپه

  . ش ی کوردستانی ئوه که و قودس وده مان که ری کشه سه یاربۆ چاره نه
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