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هيمن هيمن  ...  ... بةِراسيت هةقتة، ياوةريبةِراسيت هةقتة، ياوةري

ة 
ئ

  حةساريحةساري

ي "منةك حةرام" هةرطيز ثيشينان لة خؤِراو لةبةالش باسيان لة
كورد . نةكردؤتة ثةندي ثيشينامنان نةكردووةو ئةو دوو وشةيةيان

 "عةرةب" و عةرةب، دوو جةمسةري دذ بةيةكن، هةرطيز ئةوان

 ..مرؤظيش هةزم بكةنبرا، بطرة وةكو  نةيانتوانيووة ئيمة نةك وةكو

ئيمة  ناهةقيشيان نيية، ئةوة حةزو ويسيت ئةوانة و ئازايانة تر لة .
مةسةلةيةك،  دةيدركينن و قةناعةيت تةواويشيان بةوة هةي وةك

يستاش هةر بةو شتانة خؤمان خاف م ئيمةالَبة ندووةو كات بة الَتا
عةرةب بةرثرسييكي كورد كة باس لة  فِريؤ دةدةين، هةر طةورة

ودوو يةكسةر دةلَي سي وةكو ضؤن لةفزي  (برا عةرةب) بكات، يب
 . .."دةمني"يان "محة" بكةن كة هةرطيز ناكري بلَيي "محةدةمني" ناوي

 م ئةوانيش سةد دةرسةدالَ، بة) ئيسمي مورةكةب) ، بؤية برا عةرةب الي ئيمة بؤتة ناوي ليكدراو!!

 !! ..ستمان بةطويمان ناوةو ضاومان نوقاندووةئيمةش دة . ..بةثيضةوانةي ئيمةن

 ..نيشتماين وةكو ئةركي ..وةكو فةتوا ..مابوو، بِرياري قِركردمنان وةكو بِريار تا رذيمي بةعس

يت ثلة يةك و بةدةنطيكي الَبةعسيش طومتان ليطةِري ئةجمارة دةبينة هاوو وةرطريابوو؟ لةدواي روخاين
هةرضي سةرةك هؤزو  .. زةوتكراو و ئةتككراو و ونكراوةكامنان دةكةينةوةلةشةرمةوة داواي مافة ثِر

وبيري ئةم خاكةيان  لة كوردستان دادةنيشت و لةخير هةبوو، سةرةك حزيب ئؤثؤزسيؤين عةرةب
 "خؤزطةمان بةكفن دز" بؤية ثةندي طؤِران، ثلة"180" دةسيت خؤيان بيين، يةكسةر م هةر كةالَبة ..دةنؤشي

  ..ديسانةوةي مافةكامنان شةِري بؤ بكةين واتا دةيب ..دديتةوة يا

مافانةية كة ئيستا  ثيمواية هةر بةقةد ئةو ئةو تةنازوالتانةي كة كايت خؤي سةدام بؤ كوردي دةكرد،
 " . ..نيم حاشا من براي عةرةب" بؤية ..بةناو برا عةرةبةكان بة خير ثيمان دةبةخشن

ِرووخاين ِرذيمي  "ثيش و ثاش" طةر بةراوردي طفتوطؤكاين "عان جبوريمش" بةريزو براي ئازيزي كورد
 ..يةكيك شؤِرشطيرو براو دلَسؤزي كورد" ئةوا دوو كةسي تةواو جياوازت ديتة ثيش ضاو بةعس بكةين،

  ."هتد . ..وةتبان و بةرزان و عةدنان و سةبعاوي و لةفتاوي و" نيية لةطةلَ ئةوي ديان هيض جياوازييةكي

 زؤر نزيكة لة" ئةو بةهؤي ئةوةي كة ياوةرمانة، (شيخ ياوةري) لةاليةكي دي و سةيروسةمةرةترينيان

 دةبواية وةفاي هةبواية بؤ كورد و ِرةضاوي ئةو ريذة زؤرةي كورديشي بكرداية كة لة ، . .."كورد

بةيب حيسابكردن بؤ  "اوةرشيخ ي" م لة نويترين هةوالَالَبة هةلَبذاردنةكاين عيراق بةدةسيت هيناوة،
بةلَكو دةيب بدريتة  نابيت ثؤسيت سةرةك كؤمار بدريتة كورد، راشكاوانة دةلَيت، سةنطي كورد، كوردو

هةرضةندة بة تةزويريشةوة تةنانةت ضةند كورسييةكي لة ثةرلةماين  ،"جةنايب" واتة سوننة، عةرةيب
سروشتية خةلَكانيكي  ..لةو ثةرلةمانةدا بةدةست هيناوة كورسي (77) كورد لة كاتيكدا كةوت، عيراقي ضنط

،ويذادان يب ز رايةكي تؤ لةالَبة يبويذدانة شازةكةية م بةِري يب..  
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يت حالَي حازري عيراق كة الَدةسة تاكو ئيستاش ئيوةو باقي ئةفرادي موعارةزةي عيراقي عةرةيب كؤن و
 دةطرن، ، ..و ..سةربان و بن بان و ن والَنانةت هةموو شةقام و كؤيت كوردستان تةالَدةسة دينة كوردستان،

بريو هزرة  كةضي ئيوةي عةرةب هةميشة ..نةوةك بة سودفة براي عةزيزي وةك ئيوةمان يلَ تريؤر بكريت
عيراقةي كة هةرطيز دروست  شؤظينستيةكةي خؤتان دةكةنة هيماي دلَسؤزيتان بؤ يةكثارضةيي خاكي ئةو

 !! ..وةنابيتة

م الَبة يلَ نةكردوون، بةفةرمي داواي جيابوونةوةي يت كورد بةهةر هةموو بالَةكانيةوة،الَتاكو ئيستا دةسة
توركمان  بة عةرةيب شيعةو سوننةو كوردو با، :ئيوة خؤتان دةلَين ..ئيوة هامنان دةدةن بؤ جيابوونةوة

 بة هةزارو ؤشتان لةم الوةش ثيالمنان بؤ دادةِريذن وم هةر خالَبة سةرلةنوي عيراق بونياد بنيينةوة، ..و

كوردو جةنابيشت  دةنا بؤضي ئةو ريذة زؤرةي و بةعيراقيمان دانانين، يةك بيانوو تؤمةت بارمان دةكةن،
 ؟؟!! ..سةرةك كؤمارت ثيمان زؤربيت

بةراسيت هةقتة  مالَبة ، ..بكرداية غازي ياوةر دةبواية تؤ زؤر بةتوندي ثالَثشتيت لة كوردو دؤزةكةيت
  . .. .. ..ياوةري

hemin12002@yahoo. com 
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