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  هیوا ناسیح   ..  .!!؟ ڕ و بزنه  مه که و خه بۆچی کوڕی ئهن؟؟  به کویان ده و  ره هب
 ،نن یه گه وا ده یشکان واه  هه ندک له رم و هه تی هه رۆکی حکومه ی سه که ییه  ڕۆژنامه گۆنگره  پی به

  هزی ی که وه ر ئه  سه له ، غدا ڕازی بووه  به تی سیاسی کورد له رکردایه سه
شون و   گره دیاریکراو دژ به راسیۆنی ندک ئامانج و ئۆپه  بۆ هه رگه پشمه

ند   چه نگاوه م هه ئه .ڕاست و باشوری عراق بنردرت کان بۆ ناوه تیرۆرسته
نی کوردی ڕازی  تی الیه رکردایه  سه کرت و تا ئسته ی ل ده ساکه قسه

تی کوردی  رکردایه سهی  م جاره ئهی  م بیاره چت ئه پدهم  به ،بوو ده نه
   .تی عرقیدا حکومهل  گه  لهان بتی وتنانه و ڕکه پاداشتی ئه

 ،رگه پشمه
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   به که
  وه  داخه

ی و گیرفان  نده  هۆی گه مۆ به ئه
ک  ی وه که پکردنی لپرسراوان ناوه

کی  چه مه ، ماوه  پیرۆزی نه جاران به
 ستی شۆڕشی پۆیین و گورزی ده

ک ناوی  یه  شوه به ،  و بووه کورده
بات و شۆڕش   خه ڵ به  تکه رگه پشمه
ری  ماوه ی جه  الی زۆربه که ، بووه

  زانرێ شۆڕش واته کوردستان وا ده
  یش واته کردنبات  و خه رگه پشمه
 ورد بتوانت له ک م بووه سته  ئه رگه ب بوونی هزی پشمه  به چونکه ، شی ڕونه که  هۆیه!تی رگایه پشمه

د  و دڕندانهیی زه  ب به دوژمنهموو  ههو   نو ئه  کوردستان و لهتیکی  جیۆپۆلهی وتوه که  هه بارودۆخه
کک بنوسرای ره ر دیواری کۆن و گه  سه نھا له ر ته ڕۆژانک بوو گه ،بات بکات شۆڕش و خه

چوو ده و نه  و خهرزی له ده ترسا  لهژنۆیان   ئه هر وروبه و ده   لهعس پیاوانی ڕژمی به ،) رگه پشمه(
 خۆی بکات  رگری له تی به  توانیویه که ،  بووه وه ستیانه کی ده  و چه رگه  پشمه نھا به کورد ته! چاویان

   .بمنتشوناسی خۆی بپارزت و 
   

 سی هاووتیانی سه  و که ئامۆزابراو باوک ، یه ته ل و میلله و گه ی ئهر گه و ج  ڕۆه رگه ت پشمه به هه
 خون ک له یه تره قه ، یه و کولتوره ی ئه رده روه په ، یه یه  و ئاو و ژینگهجوگرافیاو  ی ئه وه نه ، یه و خاکه ئه
 وه س مافی ئه که ،بۆی بژنرت  که ،یری خاکی کوردستان هیچ شتکی تر پاساوی نادات وان به غه ئه

ما که له ژن و دایکان و باوکانی گه شی کورد ب باوک و ژنانی ڕووسوری کورد بوه ه منای چاوگ نییه
نی درژی ساکی تر بت مه چت ته  وا پ ده ی که و عراقه  پناو ئه له ،شپۆش بکات رگ سوتاو و ڕه جه

ناوی خزان و ناو ما هرون و ه  ده  له خشن و کسپه به  ده و الوانه  گیانی ئه دفراوانانهوا چۆن و بۆچی 
   .!!ستنن ده  ههکورد 
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 ،ختیشا غدای پایته  به ت له نانه  گۆمی خون و ته  به ڕاست و باشوری عراق بووه  ئستا ناوه ئاشکرایه
  پانه قام و کۆن و گۆڕه ر شه  سه ئیتر . یه ت هه ڕۆ حکومه نیوه نھا تا ته ،ربچت وزی ل ده ی سه ناوچه

یدانی   مه بته کان ده گشتییه
تککردن و  ئهڕفاندن و کوشتن و 

  رانه وه و جانه ئه ،ربین سه
  نھا له کی ب تاوان ته خه
کرکار  ،کوژن ی ده که وهر نا سه
یدانی  مه  ر کار و له سه  له
وتنی کاردا  ستکه ده

  مرۆڤ له ،ن که  ده پارچه پارچه
ی جلپۆشین و  ر شوه سه

 ،وزنن گه ده خوندا  قژبین له
ر   سه مناڵ لهشی ناسکی  له

  وه  ئامزی دایکیه  و به بشکه
رم سارد  ی گه  گولله به

ڕیان پ  وێ و شه و ئه ره ن به ببه ،سته ک به ده  و چه یه رگه  پشمه کوڕی کورد که،  وایه ی ڕه که!  ه
عراق   ئای  لهتککراوی  رباوی و ئه  سه کانیان به الشهن و   کوشتیان بده  به پناو هیچدا له

   !! وه تیان بنرنه گبه سوکاری نه که بۆ مناڵ و خزان و 
  وه ته م میلله ی ئه  ڕۆه  به ه ڕ و بزن مامه ک مه  ئاوا وه که ،ی دان وه ک مافی ئه   و کاکه امه

و  بۆ ئه ، تانه  ههک کوڕی خهبۆ ناردنی ی  هانه مان به  هه به ،کانی خۆتان هن کوڕ  ئاماده چما ئوه
ی  ی داهاتی سانه% 17سپاندنی   نرخی چه ی داوتانه م بیاره ر ئه گه  ئه ؟؟خیانه بنرن ۆزه

ین  ان ناکهوا سوپاست ئه ،وه نه ده دهئاوها تی مالیکی  و پاداشتی حکومه رمی کوردستان بۆ هه
برا ( تی ر یارمه گه ،  پتان وایه رێ ئوه ئه .ن  بکه وه له م گه کانی ئه  خونی تاکه  بازرگانی به ه

   شتکی نزیکه مه  ئه که ، وناوچانه ی همنی و ئاسایش بۆ ئه وه  گانه دا له )کانمان شه چاوڕه
 پاداشتیدا سوک  بت و له  بیر ده یان له ی ئوه  و دفراوانییه  چاکه کارهم  وان پاشان ئه ئیتر ئه 

  ! ؟) ) !مرین بۆ خۆتان تاکو حه (( ن  پمان ده
قین و خورماتوو  رکوک و خانه بۆ که ، وایه کانی تر ڕه باتی پارچه  بۆ پشتگیری خه رگه پشمه

رسنوری  سه  و تیرۆرستان  لهکوردستانکی  خهاسایشی رمی کوردستان و ئ بۆ پارستنی هه
 و   و باقوبه لوجه فهڕڕا و  سامههیت و   بۆ که ، ته  و خیانه جیه وا و نابه م زۆر ناڕه به ، وایه ه

   .درتکانی باشور بنر
 و کوڕی  له م گه ی ئه ڕۆه ، بن ئوهکانی  ندامی حزبه  ئه کادر وکدار و ی چه وه  پش ئه رگه  پشمه

 سی و  که ندیه وه رژه ک گیانفیدای ئامانج و به ن نه م خاکه گیانفیدای ئه ، کوردستانن
مان بۆ ببن؟  سانه و برا و که ری ئه ی سه وه یاننرن بۆ ئه ده ،ن ده کوشتیان ده بۆ ک به! نتان
یان  یه و چاکه  ئه تا ئمه!  وه ته داوه  نه ه) رکوک که(   که ی ئمه که مهر ری هه وان هشتا سه  ئه
بوو  ره موو سامانی جیھان قه  هه  به ی کوردستان  الوانهو کک له ر یه ری هه سه لله که ،ین  بکه
ك ڕووی  ده .ن ی داهاتومان ده وه  نه چی به ،ن س و کاریان ده  مناڵ و که ی چی به سبه ، وه
و نه که ده
 و ن بکه

بپچن و
مرێ   ئه
! ن؟ بکه

 د ناوچه
  عراقه

م جۆر به
  به ره عه
، حاه مه

و باریک
ناردنی 

 ، وایه ڕه
رم ڕ هه

 زۆنگاوه
ڕزان به
کی خه
کا هیحزب

ئاخر خۆ
دا گه له

 ناکرته
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  وه  ئهستی ده ،ڕاست و باشور بنرت ی کورد بۆ ناوه رگه پشمه، کات  ده وه گفتوگۆی ئهش بت   ڕه وه ئه
   .کات ی پ ده ونه  قزه وتنه م ڕکه  واژۆی ئه که ،بشکت

 دنیابن چۆن ؟ وه نه که  ده  دووباره1918مر سای  حمودی نه ی شخ مه که ه  بۆ هه رێ پم نان ئوه ئه
م  ئاوا گیان و خونی ئه ، فیۆ چوو دا به)  یبه شوعه( شتی  ده وکات له خونی ڕژاوی الوانی ئه

بن  فرده مژوو  ی له  که  ڕاست ئوه به .چت  فیۆ ده به ،ن  بکه و ناوچانه  پارزگاری له ش که رگانه پشمه
   !؟گرن رده رس وه دهو 

  ١٢/٢٠٠٦ /٢٢رتوور ڤینته
hiwanaseh@hotmail. com 

  


