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  د حمه د ئه مه ر محه نوه ئه ....!؟ .. چـحـالــه، ڤ ئـه 
  
  کان هنده گۆڕانه: وترت ده،  وتن و گۆڕانی خرای تکنۆلۆژیاوه ڕ پشکه مه  له مۆکه ئه

، ! وه کیی و دروست کراوه ندک باسی الوه  هه یش به ئمه! بت  نوێ زوو کۆن ده خران که
بیرمان  یانیش له ( وه بیر بچته کانمان له کییه ره  سه ته ه باب رقاڵ کردووین که وایان سه

،  خۆمان ــ ناوی فیدڕایمان لنابوو نیا ی ــ که ته یه  ڕازاوه ژاوه و که لۆ؛ ئه رێ گه ئه. )! وه رنه به
کۆمار و جگرکی  ر  سه  کاتکدا که له !ڕوات؟ و چ ئاقارک ده ره به! ؟ یه وه ڕگه ر به هه
  نه زه ک مه وهچی  که، کوردن.. مانی عراقی و هتد رله رۆکی په و جگری سه یرانز رۆکوه سه
دا ) .. العیراق الموحد (ی  بازنه  له وه ه) .... حی فیدڕاڵ (م زیکری  ده  به ئمه، کرت ده
ووری   ده  به که، کاندا زه  ناحه به نای عاره راو زه  ژر هه سک له رێ که ئه. ! وه خولینه ده

   بانگھشته گوی له، دان) .. الموحد.. الموحد ( تراونسی کشن و له ده) !..  لھۆله هه (خۆیاندا
، بت  دهبوا و  ده ی که و ئای فیدڕاه ی کوا ئه ئه!! ؟..  ه) ی عراقفیدڕکۆماری  (و ئاوازی

ژر ئای   له که،  بۆ کورد تی نییه ترین سووکایه وره ر گه گه  مه!!دروشمی کوردی تدا بت؟
، ن دام ناسناکه  سه ی داهاتوومان که وه نه، دامدا بت و مندانی کورد نفاڵ و سه ئه
و  ی کوا ئه  ئه!ن؟ یبکه وای کوردستاندا هه  هه  له وه ڕزه ن و به که الم به میدا سه رده به له

بت   ده ی که اوهو در ی کوا ئه ئه!!  کوردیش تیدا بنووسرت؟ بت به  ده ی که پاسپۆرته
   که رسووڕمان و ڕامانه ه زۆر جی س!!ی کوردی تدا بت و لیشی بنووسرت؟ نیشانه

  ناه که. النی عراق  باتی گه له!! لی عراق  گه واته) !! الشعب العراقیه (وترت ش ده  میشه هه
هواڕ و  ویستی ئه کا خۆشه نه.  وه نه ده لده) !عراقچتی (وانی مان قه کانیش هه کوردییه

زاران منداڵ و ژن و  ی هه  الشه که.  وه  بیر بچته مان له) ر رعه عه (کو بیی وه حرای عاره سه
ستران !! بی عراقی الموحد نای عاره رێ کام که  ئه! چاڵ ته نفاڵ کراوی تدا خراوه پیاوی ئه

، ڤالنۆ هه !!کات؟ ن ئاشنا دهبیا  هاووتیانی عاره کات و به خش ده و سروود و فیلمی کوردی په
پاشان ! ن کورد جنۆکه: رموو یان فه ب ده سانک ڕۆشنبیرانی عاره !؟..  چحاله، ڤ ئه
حی  ( ناو زیکری نھاکیش له!  هاتوون وه  ئافغانستانه کان له کورده.   نابابه:ندکیان وتیان هه

ڕکخراوی مای  ( ر به  سه که!! ازحیدر القز. کو د بی وه دارانی عاره تمه دا سیاسه) .. الموحد
 پانتایی وتی  ته زیوونه  دابه وه  چیاکانه کان له کورده: رموت فه ده!   ه*) کگرتوو عراقی یه

یی  وه ته نماڵ بزانن و داوای مافی نه  خاوه  خۆیان به بت هنده نا.  میوانن کانه لره! عراق
کو  بت کورد وه ده،  مه که ی بیست و یه ده ری سهدا تمه م سیاسه رمایشتی ئه  فه به. ن بکه

ی   قسه به. !نبت رازی ب ده، رائیدی چیان پد،  وه ست بگرته ر ده کوری خر پ کراو هه
تی  رۆکایه یانیش سه!  دارانی کورد گیراوه تمه  سیاسه لک پاشقوڵ له ندک یاساناس گه هه

واکانی کورد   ڕه داواکارییه، یی وه ته ندی گرنگی نه وه رژه  پی به یان تووانیووه به کورد نه
؛   بۆ نموونه! عراقدا  له می فیدراییه سپاندنی سیسته  گرنگترینیان چه که! سپنن بچه
ستووری  بژاردن و ده بۆ پاش هه، رمی کوردستان ستووری هه ی ده وه بووا نووسینه ده نه

یی  وه ته تی نه  خیانه به، کان بییه  عاره وته! ؟ ووهمریکا ناڕازی ب ئایا ئه ! دوابخرایه، عراق
ئران و سووریا ، کو تورکیا ستۆی وتانی دراوسی وه په پاه!  عراق فیدراڵ بت؟ زانن که ده
و ) !وروپا ئه (مریکا موو شتکی ئه  هه  به و وتانه بشک ئه! مریکا؟ تی ئه ر سیاسه سه له

 بۆ  که، گات ـ نه!! .. یانیش ـ هیچی وا،  هیچ ی کورد به رجه و مه هب، بن کتر ڕازی ده یانیش یه
  ندی له وه رژه  به بژن؛ له خۆ ده. یی کورد وه ته مای کیانکی سیاسی و نه  بنه وو ببتهداهات
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 کورد  واته. بت دا بۆ کورد هه یه و ناوچه  کیانکی سیاسی لهر گه ئه، دی ئیسرائیله دا سه سه
،  یه و دوو ئیداره ی ئه وه کگرتنه  یه باس له. !بت  هه تی ناوچه ر سیاسه  سه  لهکی قورساییه

 ئیدی هدی هدی توورت  کرت که  و ده  کراوه  هنده!!.. پاکسازی و چاکسازی، کان ییه نده گه
ل . ! رد و ئازار کردووه ی بنووسانی تووشی ده ویلگه  و جووینی الشه خۆشه  بنشته بۆته.  بووه
من و  کانی ئه بنکه (وت یه ندی عراق ده تی ناوه سته م سالح؛ ده رهه ڕز به ی به  وته به

کانی  موو گوند و شار و شارۆچکه  هه  له واته، بانی عراق تا بنه هه) !!ئیستیخباراتی عراق
 کورد زگای زانیاری و ئاسایشی ده ی ئه! هی!  کار وه ونه زرن و بکه شیمالی عراق دابمه

   له وه موو پکه یانیش هه! ندی؟ من و ئیستیخباراتی ناوه  ڕکخراوکی ئه ببنه! ؟ کاریان چییه
ی ) ئیتالعات (ی تورکیا و) میت (راتنکردنی  ته  له  بجگه مه ئه! لدا بن؟ کۆنتۆڵ کردنی گه

من و  ی ئه ژماره، ها بوات  وه که رانه  گوزه!!ست کانی دوور ده ه) ئیسالمیست (ئران و
  که ی خه  ژماره له، ستگای زانیاری  ده ئاساییش و، ئیستیغبارات و ئیتعات ومیت

شونی   بۆ گره یه وه م کرده ر ئه گه  ئه!؟ چحاله، ڤ ڕاستی ئه ل به !!بت  زۆرتر ده که ئاساییه
ش  تا ڕه  هه!!ت؟کا وت زیاد ده چوار قات نه، وتی وتی کوردستان نه، بی عاره زیری وه !؟ نییه

  و کۆنه نگی ئه ورز و قۆناغی تفهر گ  به ونه تانی کوردستان بکه مهرا م ده و ڕووت و که
 ناو خۆیدا تووشی  تی کوردی له سته تا ده هه ! ئاسیش و زانیارین؟  نھاکه ی که رگانه پشمه
   ڕکخرا و پارته پاڵ به،  بزاری و بھیوایدا ک له تا خه هه! شونی ببت گره  و کشه

،  هیدانه  بریتی هاوکاریی شه له، هیدان تا ماباتی شه  هه!ن؟  بده وه کانه ئیسالمییه
   که ق و دیاره  زه  هنده که مییه رخه مته  که!ربگرن؟ کان وه  ئیسالمییه  پارته  له ئیسالمیانه

الل و کاک  م جهڕزان ما ک بۆ به یه یینامه یش زۆری بۆ دت گله) جۆرج بوش (نابی جه
ئیستراتیژی :  وه ینه کانمان بکه رکرده  خۆمان و سه مان پرسیارله ئایا هه. **سعود بنرت مه

رجی کیانی  ل و مه هه! ت؟روا و مافی کورددا نابین ی ڕه  کشه ندی له وه رژه جیھانی به
، ر کورد گه ئایا ئه! ؟ خساوه ڕه نه) !شی عراقدا  به بت له هیچ نه (یی کورد وه ته سیاسی و نه

  کرد که ده یان نه وه ڕی ئه کان شه به وا عاره ئه،  ی بکردبایه وه ت و جیابوونه وه داوای ده
وی شواندنی   هه زانی کورد له  ئایا ناحه!! فیدرای ڕازی بین؟ بت به خر نابت و ده نه

! ؟..  وتاکانی کورد نییه ستکه  دژی ده باری ئاسایی کوردستاندا نین و پالنی گویان له
  قه  هه  به وه ببنه، کان لفرۆشه عسی و جاش و گه  به جارکی دیش کۆنه،   نییه وه ری ئه گه ئه
  !!؟..  وه ر کورده سه من و ئیستیغبارات به  ئه به! ؟.. ند ی ناوه که بییه  عاره ته سته  گوی ده له

خواروی ،  وه شکری ئیسالمه هۆی له ر و به بهو  به  له ده  سه15ب بۆ  لی عاره لمخابن؛ گه
ش و  رخی ڕه به (کانی رییه  کۆچه غۆله  مه تورکه، بستان  عاره نه یکه ن و ده که عراق داگیر ده

رستی  زپه گه تی عوسمانی و پاشان کۆماری ڕه سته ده دن و ده  سه11بۆ ) رخی سپی به
)  کورد نیوه (یش تورکمانی  نھاکه*** .ن که زرنن و ئینکاری کوردی ده مه تورک داده

 ناڕازین  ئمه: بژن کانیش ده ن و ئاشوورییه که زراندنی تورکمانستان ده ی دامه شه ڕه هه
نی  سه چی کوردی ڕه  که!زرنت تکی کوردی دابمه وه ده، ر خاکی ئاشوورستان سه کورد له

  وه رمه شه به!  مرۆڤ ناسیندایه رابی مافی به  دووی سه  له هشتاکه، نشتمانی کوردستان
، ڤ ئه، لۆ گه... رموون کو هاونیشتمانی قبوڵ بفه یش وه  ئمه که، ین که ران ده  داگیرکه داوا له

    !؟؟..  چـحــالــه
   

  . کوردستان نت. 12  ـ22. کر  هیوا به- کوردستان بوخ عراق دوور له،  بنواڕه) * (
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 ـ 22. یی رانی کورد ـ ئاسۆ بیاره می جۆرج بوش بۆ سه ی دووه که نامه،  بنواڕه) ** (
  . کوردستان نت12
  
  ته ڕ سیاسه  مه وتارکم له) ری عفه الجه (رکاری  سه ی هاتنه فته پاش س چوار هه) *** (
،   ژاه کو گوه ڕاستی وه ( ژر ناوی له، ی که م و خونساردییه رخه مته  که رم و کرداره نه
 س چوار مانگ پاش  به،  ختانه  زۆر خۆشبه که. دا نووسی)  وتامی تاه  نگی جوانه ڕه

  !! تکه  و زانیان چ بابه قه یی و ته  گله وتنه رانی کورد لی که وجا سه ئه، !کانی من پشبینییه


