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  بدو هن ع هرد هئ ...  !کرت هرد هکار د هل، دات هنگ ن هی د هو ه ئ:ت هبانی د هالل تا هج
  

ر  هکس هی ی هو هیشتن هگ هر ب هه. سلمانی/ بۆ کوردستان  هو هڕای هبانی گ هالل تال هدون ج
بۆ  هسم هم رو ر هئمن نازانم . پشوازیان ل کرد هخان هفرۆک هی ل هک هخان هپیاوانی دیو ه هکۆم
  . بکرتل  پشوازی هی هم شو هتاب هنیی هرۆکی ووتکی بگان هس هرز هم ب هئخۆ ! ؟چی
ڕی  هی ش هئ. ری کوردستانه هوداگیرک هووتکی بگان عراق، یشتم هئستا تگ، ئا

 ست هکی ب هی هو هر کۆبوون هکس هی یشتنی هگ هر ب هر حاڵ ه هه هب. !وه هبیر چوو هلعراقچتیت 
 ل ال همام ج. سترابوو هبژاردن ب هی ه هل هس هبۆ م هدا ک هی هو ه کۆ بوونو هل. )ی هک هت ههیوای(

ووان ب هئاماد. ی کرد هبژاردن هم ه هوسازی ئنو هعاتک باسی گرنگی و چار هند س هچ هزیاتر ل
ل پاشان . کدان بوونفوو ن و باوش هل هی تریک هشکی تریشیان خ هب، شکیان نووستبون هب

بۆمان  هی ک هی هپار هب و هین ئ هد هنگ ن هد هم جار هرئ هگ (:تیوومام . گۆرا هک هت هحال
ش  هئم. !گرین هرد ه وت هحکوم هل هپار هنگ ئم هپی د هب هچونک. وه هبت هد م هک هدانراو

كکی  هخش  هت ئمب هار دناچم بت  هنگمان ک هر د هگ، هزراندوو هكکی زۆرمان دام هخ
. قووڕ گرت هگ مای دۆرتم ب هد. !)ن هد هم د هک هغداو هب همان ل هک هبودج هچونک، ین هکبر هدزۆر

ئایا . بووه هه هو هکی هزراندنی خ هودام همووچ هندی ب هیو هنگدان پ هد، مانکدا هچ ز هئاخر ل
ی  هپی ژمار هیان ب، ولر ه هسلمانی و هدات ب هد هنگ پار هپی د هب، ندی هتی ناو هحکوم

  . !؟دانیشتوان
چ ووتک  هئاخر ل. کی هیچی تری پ نان هتۆقاندن و ترساندنی خ هل هجگ هم هڕاستی ئ هب

وامی کورد هچی تر  هتاندنی ع ه هخ هه هل هجگ هم هراستی ئ هب. !مک شتی وابووه هرد هیان س
بژاردنن  هدژی ه هک، ی کردووه هسان هو ک هدا باسی ئکانی  هرکی تری قس هو هت هل. نت هی هناگ
حازر ، خائین، دوژمنی کورد هب ی هکان هم خ هو ئ هئ. ن هک هشداری ن هب هن ک هد هد کی هان هو خ
کاتک من . !بۆ حازر خۆرین؟ هرێ کاکی برا ئم هئ. وهم دا ه هق هل، باتیان نییه ههیچ خ، خۆر
! ؟کوێ بوون هسعود ل هم هکاکت  ههاورکتۆ و، بووین هک هحامیو هک هسور همن هئ هکی ل هو خ
زم موحسین و ئاسۆی قی مال هش! ؟ بینیانوی هکانی کۆڕ هتی هین هکانتان ئازارو م همندا
 کانتان هندامانی حیزب هئی بووژن ومنداڵ و هرێ ک هئ! ؟وت هرک هان بقومری

بژاردن  هشداری ه هر ب هگ، ووترت خائین هد هکان هو خ هبچ ووتک  هل. !؟کوردستان هو هڕان هگ
 رۆککی هل هیچ کات س. ش هنیو هکان ناگات هر هنگد هی د هزۆرجار رژکاری هم هئ هل! ؟ن هک هن
یڤی  هو پ هی قس هک هم هئ. حازرخۆر، بت خائین هکان هو خ هب، بینی هریکیمان ن هم هئ
  . !؟مه هرد هس
ک باش  هالی هکتی ل هزعی پارتی و ی هو. ریکاوه هم هن ئ هالی هپاش داگیرکردنی عراق ل هل

ی ! کی زۆری علوج هی هپار، که هی هو هی ئ هک هباش هن هالی. کی تریش خراپ بووه هالی هل، بووه
 بژاردن هشداری یاریھ هبت ب هد هناچارکراون ک هو هکی تر هالی هم ل هب. وتووه هستک هباشیان د

ی جاران  هو هر ئ هب هل! ؟بۆچی. بۆیان هئاراو هت هکی خراپی هناوبار ش هم هئ، ن هبک
پاند و  هس هلی کوردا د هر گ هس هیان ب هج و نائینسانیان هزووی خۆیان سیاساتی ناب هئار هب

ر حسابیان بۆ تاکی  هه هک هب. گرت هد هکانی ن هوداخوازیل  ههیچ کات گویان بۆ گ
. کی بگرن هگوێ بۆ خ هو هم هنی ک هالی هبت ب هد هر کراون کمۆ ناچا هل ئ. کردووه هنکورد
. چت هکی د هالی خبیریان بۆکاندا هبژاردن هکاتی ه هنھا ل هت، زانن همانیش باش د هئ هدیار
   موو ه هتی هم هه
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دامتان  هس(. کات هستپد هکی د هترساندن و تۆقاندنی خ هموو کات ب هکانیش ه هبژاردن هه
رکووک و  هک، مان خوات هئیسالمی د، وه هن هک هنفالمان د هب ئ هر هع، چیت هبیر ن هل

هیچ ریکا  هم هئ، ین هک هشداری ن هبت و ب هنگمان ن هد، چت هکیس د هکانی ترمان ل هناوچ
م  هندامانی ئ همیدیاکان و ئ هژک لۆموو ر هه هسواوان هم قس هئ) ، ، ، ، ، حسابمان بۆ ناکات

خۆتان راتان  بوون هن ه ئو!ران هرێ براد ه ئ:بت هسیش نیی هل بۆ ک. بیستین هد هن هدووالی
و  هم هغدا موساو هب هبوون ل هن هئو، !؟کانی کرد هدام و گوورگ هسلیمی س هان تشت هئم، کردوو

ی حسابی بۆ کورد  هریکا ک هم هئ، !؟کرد هو هرکووک هی ک هل هس هم هبازرگانی و قومارتان ب
موو  هوای کرد ه، بوو هن هو پوولی ئو هپار ڕی هدی ش هئ. ابمان بۆ بکاتتائستا حس! ؟کردووه

نفالکراو  هچن دایکی ئ هد، یه هو همووی ناشرین تر ئ هه هل ل. !؟کات هجیھان حسبمان بۆ ن
نی کا هتی هتایب هرام هبۆ م، ها هرزان ب هریکالمکی ه هن هک هد هزمانان هس هو ب هئ، هنن ههید د هش

کی  هبازرگانی هم هئ. کرت هد هکان هوخ هق ب هره هد هک هترین تاوان هور هگ هم هئ هپم وای. خۆیان
  . کرت هد هوامی کورد هکی ع هخ، ی مردوو هالش هب هک، وونه ه قیزپیس و

ی و دزی و  هند هگ، ی هو هنگدان مانای درژکردن هد، که، یشتووه هکی تگ هی خ همرۆ زۆرب هئ
شکی زۆری  هب هو هر ئ هب هر ل هه. کانی کورده هنووساز هچار هل هس هر م هس هکردن ل هم هومسا
  . ناکات هنگدان هم د هشداری ئ همان ب هک هل هگ
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