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  یی بجه ه رفعت هه/ر پارزه ... تاکی نوێ یه تای ئاش به ره رهاملتۆن سه ی بکه که ڕاپۆرته 
 

رانی کوردن  نیا سه  ته وه ئه.  وه  نابته ودووباره نیا جارکه الن ته تاڵ وشکست هنانی شۆڕشی گه ئاشبه
پدا  کیشیان یه نیا موچرکه ن ته تاڵ بکه جاریش شکست بخۆن وئاشبه، یان کو ده ك جارك به وه نه

ر  گه ئه.  ج ماوه  میرات بۆیان به کاتیشدا به مان هه له،  بوون وئالووده  گرتووه قیان پوه  ده چونکه، ت نایه
، تاك به مووئاش دوای هه  له بوایه ده، تی کورددا ناومیلله  له یی بوایه وه ته نه کی ئاسایشی زگایه ده
هیدان  ی شه ریدا تۆه ماوه کی جه  دادگایه له.  یاندایه ل ونیشتمان بگه  سزای گه هتایان ب رانی ئاشبه سه
هوشیاری ، ری کورد تۆزقاك ماوه یاخودجه.  ندنایه یانیان ل بسه بجه ه هه نفال وکیمیابارانی وئه

کاندا  هدوای هۆکار  به بوایه تاك ده ئاشبه موو شکست و  دوای هه بوایه سیاسی وڕۆشنبیریان هه
ت وسامانی شۆڕش  روه تایش سه رانی ئاشبه روش ئاسا دابنیشن وسه ده چ و ك ملکه وه نه،  ڕانایه بگه

باجی شکست . ن خۆیان بده ت به رائه بزانن وبه رکی ئیالهی ده  قه تاڵ به  میرات گری وئاشبه بدزن وببنه
هاملتۆن بووم  ر ی بکه که وێ بیستی ڕاپۆرته گ رکه هه. نفال بیدات  ئه هیدو ژنه شه تایش دایکی وئاشبه

ن  موو الیه هه. هات تاکی نوێ ی ل ده تای ئاش به ره ر بۆنی سه کسه  یه وه کانیم خونده وپشنیاره
نھا  ن ته ردا بکه ریکای داگیرکه مه ڵ ئه گه  له ه زانن چۆن مامه تی عراقی ده حکومه کانی ناو وپکھاته

موو  ش بوو هه رم ونیانیه و نه ر ئه کات هه ریکا ئیمزا ده مه زی سپی بۆ ئه ت کاغهب رانی کورد نه سه
ت وکورسی خۆیان  سه ی ده وه رئه به نھا له رۆك ته ردوو سه هه. ر کورددا شکاند سه کانیان به پیسه  هلکه
  وه  له چونکه  بوه عراقیان قهتی  ریکاوحکومه مه کانی ئه موو پشنیاره بت هه کانیان پارزراو ماه و بنه

یان بۆ چکوردستان معار نجت وله ن لیان به که ریکا نه مه کانی ئه  گوێ ی پشنیاره ربه گه ترسن ئه ده
 ژر   له  که ئاشکرا دیاره  ین زۆر به ر هاملتۆن بکه ی بکه که یری ڕاپۆرته ر سه گه گینا ئه ئه دروست بکات

و  له راوز کراو نی الوازو په نھا الیه  ته کانی داڕژراوه نکی عراقیدا خاه یهری چ ووتك وچال کاریگه
  توانن خاه وان ئه ر ئه زانن دواجار هه ئه رانی کوردن زای سه  شاره چونکه،  نی کوردیه الیه، دا ڕاپۆرته

  سوننه بی ره ی عه نجه ڕۆژی ئاشکرا شون په به. ن بوڵ بکه  قه که ڕاپۆرته، کانی ناو پشنیارکراوه
   له وتك که ست که رمافك وده ست دانی هه ده  ڕای من له  به بۆیه. لی کورد  دژی گه یه وتورکیای پوه

  که تایه ره سه کانمان و یه وه ته  نه  مافه  به تکه ستنیشان کرابت خیانه کورد ده لی ستووردا بۆ گه ده
ی  وه ته ی نه وره  شاعیری گه رمووه ڕاستی فه.  مۆدرنانه نوێ وشوازکی  م به تاکی نوێ به بۆئاشبه

نفال  می ئه ماچ وه ر به هه  وه ینه که ی شکست ده شکست تۆه ر به هه(   ده شوکه  په عبدلله کورد
 ).  وه ینه ده ده
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