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  کر هیوا به ... !س  که ن به ده نگ مه ده
  
 ڵ گه  ڕۆژ له ن و ڕۆژ به که ر ده ۆزی گوزه تیژی و ئا کان زۆر به ن ڕووداوهموو ئاگاداری ك هه وه

ر جارکی تریش  ك هه  و وه وه بینه  ڕوو ده نوس سازی دی ڕوو به بیارکی چاره
ری کوردستان  ماوه  جه ڕ به  چۆن باوه  که دایه وه ی ئه ره  و به  بنه تی کوردستان له رکردایه سه

کانی  موو هیوا و ئاواته ی کوردستان و هه قینه وانن پارزگاری ڕاسته نھا ئه  ته بھنت که
دا خۆی  م دوو پارته کانی ئه رنامه  به پی له ری چه سه و  بۆ ئه وه ری ڕاستیه مسه تاکی کورد له

کانی کوردستان و پشخستنیانن  وته سکه زامنی پاراستنی ده  وانن که نھا ئه  و ته شارداوه حه
! دان؟ ڕه و باوه لهوان  ری کوردستان چی بن؟ ئایا ئه ماوه بت جه ی ده م ئه به!  داهاتوودا له

  ! وه بته  ده  و س باره می تاکی کورد دووباره ر ده سه  له  و ڕۆژانه پرسیارکه
نگ  ك ده  یه موو به کانی کورداندا هه وه  و کۆڕ و کۆبونهکان یاندنه  میدیاکان و ڕاگه له
م  ڕ بنت به ی باوه وه تی کوردستان چی بکات بۆ ئه رکردایه بت سه پرسن ئایا ده ده
ری داوا  دیھنه ی کوردستان و به زامنی پاراستنی  ڕاست ببته  و به  ناڕازییه ره ماوه جه
  ! ؟ و داوایانه ك بت ئه رچییه ر هه گه ری کوردستان جا ئه ماوه واکانی جه ڕه
تی  رکردایه  سه  که یه و ڕاستیه  بیپکم ئه وه  کورته کییه م پشه  له ستمه به  مه ی که وه ئه

تیان  کانی سیاسه  گشتییه ی هه وه  ب ئاشکرا کردن و زیاتر ڕوون کردنه کوردستان به
ی  وه کانی تاك و جیاکردنه ئازادییهنی و  ده ی مه گه نووسی کوردستان و کۆمه ڕ چاره مه له

و   بتوانن له ته حمه کانی تر زه نوس سازه  چاره موو ئارشه هه........ ت و وه  ده ئاین له
و  موو ئه  هه چونکه! ر بھنن ماوه  جه ڕ به  یان بین باوه وتووبن وه رکه یاندا سه کاره

  ته کرن بوونه  ده کاندا باسیان لوه یدیا جیاوازه م  له  ڕۆژانه لکی تریش که  و گه ئارشانه
  وان بۆته  الی ئه ن و له که ر ده سه وی له  و ئستا کوردان گره وه ست تاکی کورده ده به رك پوه
تی  رکردایه وتوخوازی سه تی و نیشتمانی و پشکه وایه ته تی و نه رك و ئاستی کوردایه پوه

 هشتا  ك که تییه رکردایه  سه جا دیاره. پون کانی تریشی پ ده نه موو الیه کوردستان و هه
دا  نوس سازانه  چاره و کشه لهرکام  هه  له  نییه کات و ئاماده کان یاری ده ته موو په ر هه سه له

ر ملیان بۆ  ماوه  جه  بت که وه ڕی ئه  چاوه وه که  چ ڕوویه بت به چ کات ئه ر که ماوه مل بۆ جه
  !نگیان پ بدات ات و دهچ بک که

ی  ه کشم م کشمه  بۆ ئه وه بھنمه ك یه نموونه ند چه تر بدوم و م ساده که ز ده دا حه من لره
  :ك  الیه ریش له ماوه ك و جه  الیه کتی له نوان پارتی و یه

  : باشووری کوردستان کسان بۆ تاکی کورد له بوونی بواری ئازاد و یه ی و نه نده گه
نی زل و درۆی شاخدار   به نھا به  ته دان که ڕه و باوه  له م دوو پارته تی ئه رکردایه ر سه هگ ئه
   له ی که  ئیداریه ییه ره ی و به نده موو گه و هه  ئاست ئه ن له که کی کپ ده نگی خه ده

وا من  ئهتن  خه ڵ ده بژاردن هه نکی پش هه  به ك به  و ئیتر خه یه کوردستاندا هه
ست  ده نگی زۆرتریان له تا ده ههرناگرت و  یان سه ته م سیاسه  چی دی ئه م که که دنیایان ده

  نه  گوفت و کردار بخه وان و ئاشکرا نیازی خۆیان به کی ڕوون و ڕه یه رنامه  به  با به داوه نه
ری  وانن پارزه  ئه نن کهلم  بیسه وه  کرده بژاردن به ری کوردستان و پش هه ماوه م جه رده به

وا  ر نا ئه گه ئه!  کوردستان کانی تر له وه ته کانی تاکی کورد و هاوتیانی نه ماف و ئازادییه
   به نگه  ئاسانی و ڕه کو دۆست و دوژمنی کورد زۆر به کگرتووی ئیسالمی به ر یه ك هه نه

  . لمنن  بسه یه و هاوکشه هی ئ وانه  پجه  ناڕازییه ره ماوه م جه پشتگیری زۆرکیش له
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  :رمی کوردستان نوسی داهاتووی هه چاره
  ) ن که ك ده ته وتی له س و که م مژاوی هه  ته کتی زۆر به  تا ئستا پارتی و یه ی که وه ئه (

سعود  ڕز مه به (یگرت کاتك  ده شکه موو تاککی ئازاد و نیازپاکی کورد شاگه وابزانم هه
  ی جی پرسیاره وه م ئه به!  خۆیی تاوان نییه ربه  سه:ت وون و ئاشکرا ده ڕ به) رزانی به
کرا و  ی دارفۆری پ نه  بۆچی کورد هنده ی باشه ئه!  ر تاوان نییه گه ؟ ئایا ئه یه وه ئه
 سای 20ر پاش  گه جا ئه! لمنت؟  بسه و مافه ستووردا ئه  ده ك له یه  بگه یتوانی به نه

ی  وه ر جیا بوونه سه کتی و پارتی له یه!  که  پرسیاره دایه ئا لره! بوو  ده  نه  کشه تریش بوایه
کگرتوو جیا  ر یه گه ك بن ئه  خه وت به یانه  و ده قه  ته ته وتوونه کگرتووی ئیسالمی که یه

نوس ڕوو  رهیی کوردستان و مافی چا وه ته ر ئاسایشی نه  سه وته که ترسی ده وا مه  ئه وه ببته
خۆیی کوردستان  ربه ری سه  پارزه  به نده وه  خۆتان ئه  ئوه  که ی باشه  ئه!کات در ده  هه له
ر ئستا و پش  ر هه گه بت ئه  چی ده  چاو کردنه یی و خۆڵ له م گله  جیاتی ئه زانن له ده
 ! کورد بکات  له و گۆه  ئه رن کهکگرتوو بگ  یه  له  و ڕگه وه  خۆتاندا بچنه  به بژاردنه م هه ئه

ستووردا   ده کرت گۆڕانکاری تر له  بۆ کوردستان و ده وه ته گیراوه ن جارێ قوڕ نه  ده خۆ ئوه
خۆ  ربه نگی سه  دهزار زاران هه  هه به، ز  گه وه رز و ئه  عه وه رموو ئه  فه ر وایه گه جا ئه! بکرت

  ه ه  ئوه  که یه وه نابتان ئه جه  ڵ گه کییان له ره  و سه وره  گه ره ی هه  کشه ن که خواز هه
   به و مافه  ئه رموو ئوه  فه ده !زنت یبه ش ده ت مرووله نانه  و ته ك کاهل کانتان گه سووره

  وه بته کگرتوو جیا ده وسا یه لمنن جا ئه تی بسه وه  و دیکۆمنتی نوده گه ستوور و به ده
چت منیش  ڕی ناوخۆ ده دری شه و هه ره  عراق به م ئستا که به!!  ك نییه یه هیان نا کش

  . ی ل دت کگرتوو بۆنی سوننه ی یه وه م جیا بوونه ده
ی   زۆرینه ن چونکه کگرتوو بده  یه نگ به  ده نگه ك ڕه  خه  نییه وه  ئه که  کشه واته که

موو  کتی و پارتی هه  یه یه وه  ئه که کو کشه به! دانیشتوانی کوردستانی باشوور موسمانن
  ! ییان رنامه ر ب به به  له  خۆیان تۆراندووه کیان له خه

کان  خۆ خوازه ربه  علمانییکان و سه وه کی بۆ نامنته  جگایه ی که وه شدا ئه و نوانه  له دیاره
  ..... کان و و کۆمۆنیسته

ر  گه  ڕاستی ئه به! نگ بدات؟  ده  که وه  ک مایه هوات ی که ئه :م  خۆم ده  من خۆم به  باشه
 و دواجار ناچار  وه ی زۆر قورسه بژارده م دوو هه رده  به خرته ر ده نگ ده وا ده ئاوا بت ئه

  ن له رپشکم که ر سه گه  حای خۆم ئه ش به  من به  به!!دات سیان نه  که نگ به  ده بت که ده
  م به ده نگ نه  ده زانم که  باش ده وا وای به کگرتوودا ئه یمانی و لیستی یه اوپهنوان لیستی ه

  . سیان که
  :یی کوردستان دوو ئیداره

و    گرێ کوره  بۆته ته م دوو حوکمه ی ئه وه کگرتنه ر بم یه بت گه ڕۆیی نه  زیاده وه  ئه نگه ڕه
   بۆته ك که یه  شوه به، ن که اوانی تری دهیر یراناوی و قه  ڕۆژ قه کتی و پارتیش ڕۆژ به یه

ر  چی هه که!  م زووانه رکردنی به سه  چاره واو ب ئومد بوون له کی ته  و خه کرده کارکی نه
 و  وه کگرتنه  گرنگی یه خت له  جه  و ب بۆنه  بۆنه ش به م دوو پارته رپرسانی ئه مان به هه

  ن به وت بیکه یانه ی تریان ده نده ر کارکی گه ك هه  وه وه  و دیسانه وه نه که کانی ده سووده
  نه نگ دانکی نودا بیکه بژاردنك و ده نگی هه ر زه ڵ هه گه  و له ژنانه پاداشت و جه
ی  وه زانت ئه زان بت و نه ر نه ماوه ی جه وه ك ئه وه، ردا ماوه  گوێ ی جه ن به مزگنی و بیده

  !! ك گرتنه  یه یاندا نییه رنامه  به کتی و پارتی له  یه که
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  ر و مژده ف و دڵ خۆشکه سره م مه  و که نگاوی ئاسان و ساده وا زۆر هه  ئه! ر وا نییه گه ئه
ر  سه  له یه م گرێ کوره ك ئه ك تاککی کورد پشنیاریان بکات تاوه  وه نده  به  که یه خش هه به

 ! وه ك گرتنه ست پکی یه  ده  ئاسان بکات و ببته م دوو پارته کانی ئه زا و لھاتووه شاره
زرت و  ك گرتووی کوردستان دابمه تالیۆنی سوپای یه ك به ر یه گه ند گران بت ئه بت چه ده

الی  ی ۆچب! بت؟ کگرتووی هه ك سیمبۆکیش بت کورد شتکی یه بت وه هیچ نه
  کانی سوپای شوومی ئراق دا شان به ۆنهتالی  به  له  ئاسانهکتی و پارتی کانی یه رگه پشمه

   له خته  و سه نگه م پیان نه به! ن کانی دوژمنماندا کار بکه به  ئاره  و شیعه شانی سوننه
!!!! ن؟ ڵ هاووتی و هاوزمانانی خۆیاندا کاربکه گه کگرتووی کوردستانیدا له ك سوپای یه یه
  ! ییه  ڕاستی شووره به

بوو و ئیتر چی تر  ی سلمانی ئاشکرا ده که ته  حکومه ی ئراق له یهو ئا  نھنی ئه خۆزگه
بت   ده!نووسی ده  نه ته م بابه ر ئه سه  ووتار و پرسیاریان له نده وه کانمان ئه دۆست و بگانه

م دوو  ی ئه وه ك گرتنه م یه رده به  ڕگربت له نده  سلمانی چه کردنی ئای ئراق له هه
   نده  چه و ئایه بت البردنی ئه کی تر ده یه  شوه یان به! ؟ تییه رایه نونه

  !؟ وه ك گرتنه م یه رده به ر بت له ڕێ خۆشکه
!  ڕی من کاری دانیشتنکی هۆتل سلمانی پاسه  باوه  به مووشی ئاسانتر و که  هه له
، قوتابی/ خوندکار ر له  هه: یه م دوو زل هزه کانی ئه  حیزبییه ی زاراوه وه کگرتنه یه

ر  سه  و له نجه  شرپه ته  بوونه کانی تر که موو دووانه تا هه هه......... قودس/دڵ، ژن/ت ئافره
م  بت پاساو چی بت بۆ ئه نازانم ده!  تووش زمانی کوردی هاتوون م دوو پارته ستی ئه ده

    !!!!ڕیسوا بکاتك   الیه تی نییه وان غیره رێ زمانه ئه!  ییه دووانه
 hiwa@kurdpost. com ریتانیا به/ لیدس 

   
   


