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  باخ ڕزگار گوه ... !بت ده تی کورد رکردایه  سهی وره کی گه یه ه هه ،کان ب نشینه ره  عه بۆ شاره  رگه مهپشناردنی هزی 
بی و  ره کانی ووتانی عه  شۆڤنییه  هزه،تانی دراوس وه  ده، وه  عسه  دوای ڕووخاندنی ڕژمی به له

ب و کورد  ره بووی نوان عه تی هه  دوژمنایه  که، کرد وه ان بۆ ئهوام کاری رده  به،کانی ناو عراق شۆڤنییه
بوو تا ئستا  وه ئه. کان کردنی کشه وره  گه  وه، نوانیاندا ڕ له ی شه وه ستی نانه به  مه  به، وه نه زیندوو بکه

ردوو  وان ههڕی تائیفی ن  دروستکردنی شه  هاتن و بیریان له  بۆیه، بپکن  و ئامانجه یانتوانی ئه نه
م پاش   به،. وتوو بوون تیایدا رکه کی باش سه یه  تاڕاده  وه، وهکرد و سوننه عهیی ش) هبژم (ئایینزا
  به  وه  بیر کردنه  دیاره، و ئوردن ره نقه ردانی مالکی بۆ ئه  سه  وه، ئران و سوریا،ی تورکیا وه کۆبونه

   له ندارکردنی کورده  الیه  وه،ستان بۆ کورد ڕه ی شه وه استنهویش گو  ئه  که، ری کردووه ئاقارکی تردا گوزه
 بیر رانی کورد  سهکرت دا دهی دووژمنوان  دیدی ئه وا له  ئه، ئارامی بژی  کورد به هند  چه نکه وچ. دا ڕه وشه
ر   سه رژنه ه ناپ تهو کا وا ئه  ئه، وه ر نائارامی بیان گرته گه  ئه واته که، وه نه ت بکه وه درووستبوونی ده له
ندی  وه رژه  به  چۆن له،کی دی یه ا وات به. بن  خۆ ده رگری کردن له رقای به ی سه وه ر ئه ده قه  به، وه ئه

 الماردانی  په کو بیر له  تاوه،ژین یی نه  ئاسووده  عراق به مریکا له کانی ئه  هزه  که، ئران و سوریادایه
ت  وه  ده وا بیر له  ئه، ئارام بژی،ر کورد  گه،مان لۆجیک هه  بهشوا ا ئ، وه هن هک ئران و سوریا نه

  ونه و خه  ئه،ب ره ڕی نوان کورد و عه ی شه وه رم و نانه  پالندان بۆ تکدانی ئارامی هه  بۆیه، وه کاته ده
  ،تو یانه  بۆچی ده  که،کان ییه که هر  هۆ سه ره  هه  له ککه  یه وه ئه.  دی ناهنته

 کوردستان  بۆ وه نهاز بگو که ڕه  شه، رگه  هزی پشمه  به، وه وخۆی کورده شداری کردنی ڕاسته ی به  ڕگه  له
  . ن ر بکه رم مسۆگه کانی هه  نائارامی بۆ شاره وه
 ،غدا ری دواییدا بۆ به فه م سه تی کورد له رکرادیه  سه  که،  هاتووه1ی هاووتیدا  ووتارکی ڕۆژنامه ک له وه
ر ناردنی هزی  سه ندی له زامه ر ڕه کسه یه ،اتکان بک رییه وهه  جه ر کشه سه  له ی قسه وه بری ئه له

  .  داوه کان ب نشینه ره  عه  شاره  به رگه پشمه
  : وه بینته  ده دا خۆ نهم خا  له، ندییه زامه و ڕه رناکی ئه ته خه

وخۆ   ڕاسته،دا و شاره بک له ره ر عه ر شارک و کوژرانی هه  بۆ هه رگه زی پشمهڵ چوونی ه گه له / 1
  و کانیشمان له بییه ره  عه هنا  نابت ڕۆی که  وه، رگه ستۆی پشمه  ئه وته که ده

  . ڕن گه وای وا دا ده دوای هه  به  دانسقه  به  که، بیر بچت دا له  بواره
 3 ی  بۆ ماوه وه  ئه  که، به ره تی کوردو عه ی دووژمانیه وه ه مانای قووکردن،بک ره ر عه کووژرانی هه / 2

  .  م بووه خه  کورد لی ب، ساه
ک   وه،ڵ کردنی خونی کورد  حه  به،کان  سوننی و شیعییه ره توادانی ڕابه ڕوانکردنی فه چاوه / 3

  . وستیان ر هه سه ک له یه وه کاردانه
 ،غدا کانی شاری به  کورده وای خزانه رکردنی ته ی ده شه ڕه اردان و هه بی،توادان ڕوانکردنی فه چاوه / 4
  . ریان  سه کوتته ده  مای خۆیاندا کورد هه  له ی که وه  به، دژی کورد ک له یه وه ک کاردانه وه
ش  و شارانه کو نائارامی ئه  تاوه،رم کانی هه  بۆ شاره وه ڕ گواستنه دان بۆ شه  وکارکردن و هه / 5

  .  دوور بوون م تا زۆر لی به  که، تائستا  که، وه بگرته
رمدا  کانی هه  شاره  ئستا له ی که هب ره زاران عه هه و ستی ئه  ناو ده ست خستنه  ده ودان به هه / 6
 ،ت ناب  چونکه،رمدا کانی هه  شاره  کارهنانیان بۆ کاری تیرۆرستی له ودان بۆ به هه. ن که رارتن ده ته

  . راست و خوارووی عراقنهکانی ناو  دانیشتووی شاره، بانه ره و عه ی ئه  زۆرینه  که،بیرمان بچت
ک   وه،رمدا کانی هه ارهش  ی کورد له ی فاندنی منداڵ و کیژۆه ی دیارده وه دان بۆ بوکردنه و هه  /7

  .  وه یه و ڕگه  له،رمدا کانی هه  شاره  لهی نائارامی وه  خستنه کورد وه ر  سهکارتکی سوور بۆ
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کانیان  رمه ر ته گه  ئه مه ئه (کانیان رمی کوڕه  ته  که،دان دایک  سه یان و بگره رگی ده سوتاندنی جه  /8
دان  تیوکردنی سه  هاوکات هه،رگای مایان رده  به وه  دته بۆته) کرن تک نه هئ   وه، وه ونه ست بکه ده

  . ی کوردش مندای چاوگه
  . ستی خۆمان  ده  بیار و به  به،رم کانی هه تکدانی ئارامـی شاره  /9

  ،ب ره کورد و عه تی نیوان ی دوژمنایه وه  و قووکردنه وه نوێ زیندوو کردنه رله سه / 10
 ، تائیفیڕی  شه  له، ۆر ئاسانترهز  ڕه  شه و جۆره  خۆشکردنی ئاگری لهو ه ڕ  شه و جۆره و دان به  بره  که

  . نوان دوو ئایینزا
 ئاگری  ی که وه  چی بۆ ئه  که،برا  میلیشیا ناو ده  به رگه  هزی پشمه، تا ئستا، رنجه ی سه ی جگه وه ئه
  ، رگه  پشمهن  پیان ده،ن بکه ب خۆش ره ڕی نوان کورد و عه شه

و  ی ئه  ئه:م که تی کورد ده رکرایه  سه ک لهمن پرسیار.  یه  هه رگه  هزی پشمه ویستییان به پ  گوایه  وه 
ک  وه  داوایان کردبوو تا که،فز کرا زار ناوی ڕه  لیستکی هه وه رگی عراقه زیری به ن وه  الیه  له ی له کاته

 قبویان  بوون و وه  نه رگه  پشمه و کاته  بۆ ئه،ن  موس کاربکه له کانی سووپادا  ڕیزه  له رگه پشمه
  کردن؟ نه

ڕی نوان   شه، وه ه)  سوننه (ب ره ڕی نوان کورد و عه ی درووست بوونی شه  ڕگه توانن له  ده،کان شیعه
و   ئه،ستت پکرد  ده کورد و سوننه ڕی نوان ی شه  که  واته، وه ن و دامرکننه  کۆنترۆڵ بکه خۆیان و سوننه

  .  وه مرکته  داده و سوننه ڕی نوان شیعه تۆماتیکی شهۆ ئ کاته
  .  یه   ههوه  پشته ستکی گوی له به  مه، کورد  ڕۆڵ بداته  ڕازییه  شیعه  که واته که
 ،شداری کردنی کورد ر به سه  ڕازین له  که،کانی عراقیش بی و هزه ره تانی عه وه  ده،تانی دراوس هو ده
نا  ده.  به ره کورد و عه تی نوان ی دوژمنایه وه  بۆ قووکردنه  وه، وه که ڕه  شه  له گالنی کورده نھا بۆ توه ته

  .   کورد نییه یان به  متمانه هنده
ب  ره  عه  بۆ شاره رگه  ناردنی هزی پشمه  به  وه،دا که ڕه  شه  له رگه شداری کردنی هزی پشمه  به به

  ب  ره ڕی نوان کورد و عه  درووست بوونی شهیر گه وا ئه  ئه،کان نشینه
 رم زۆر کانی هه  بۆ شاره وه ڕ گواستنه ری شه گه  ئه  و،رم کانی هه ری تکچوونی ئارامی شاره گه  ئه  وه،

تی  رکرایه  سه  پم وایه  که،خوازراودا ڕکی نه  شه  له ندار کردنی کورده الیه گالن و  هاوکات توه، نزیکه
  :  بۆیه،ی ناوت وه  هیچ تاککی کورد ئه،بت کورد نه

موو   هه به  هاوکات،ن  بکه و بیاره تی ئه  دژایه  که، مان پویسته که له موو تاککی دسۆزی گه هر ه سه له
  . ن  دژی ساز بکه ستن و خۆپیشاندان له  دژی بوه،ک یه ڕگه

ن و   بکه و بیاره تی ئه ه دژای ی ووت که وه ره ده کانی نه واوی ڕکخراوه بالیه  ته  هاوکات داواکارم له
و  کی دژ به یه سته ک ده  وه،بت کو هیچ نه  تاوه،ن  دژ دروست بکه مپینی له کان که  کوردییه وای سایته ته

   داهاتوودا ئاکامه  له  که،کو تاوه. ن  بکه ستن و بۆ مژوو ویژدانیان ئاسووده  بوه یه ه  هه بیاره
  س ر که  هه،وتن رکه  ده و بیاره کانی ئه خراپه
  : بت وه ه ئاست خۆی  له
  . کانیشی ئاگادارم کردن  ئاکامه م کرد و له یه ه  هه و بیاره هئتی  کاتی خۆیدا دژایه له   که

  وه!بت ده تی کورد رکردایه  سهی وره کی گه یه ه هه ،کان ب نشینه ره  عه بۆ شاره  رگه مهپشناردنی هزی 
  . دات ی ده که جه کی نزیکدا با  داهاتوویه ر تاککی کورد له هه
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