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   باوکی بۆتان!... ری عفه ی جه که  نویه ته ی کورد و حکومه کشه

  
ۆژێ ڕ، کانمان رکرده  سه  که ویه ه  ئاوتهو به،  باشووری کوردوستاندا تی کورد له  میلله مکه ده

نه  بهکزووتر چاوش به ت له کانی میلله زووه  و ئاره وه  خۆیان بخشندیاکانی  وه رژه  پ
، رێخرێ وکاری بۆ ناک ر پشت گوی ده ت هه ی میلله م داوکارییه م ئه به. ندابن  وه خۆیانه
  وام له رده کانمان به رکرده ت و سه یللهی م  ناو ئمه ری له تی وبی باوه سیس بۆیه
. دا ییندها ئ کات له رمان ده خت و دژوار چاوه کی سه ری من کۆتاییه  باوه  به وه،  هنیدایه نه

   وه ت تک داوه کانی میلله ی تاکه  زۆربه ریان له  سه رکردانه م سه  ئه  که اشکرایهموو ئ ی هه
ر  ر سه گه دا بکات ئه  گه  بۆ پارتکی نوێ ملمنیان له شه غه ده لکو قه به رگیز ناهن  هه وه
  . بن  نه شانه ڕه   و دوو ئیداره ک له  یه به
کانمان  رکرده کانی سه  زۆره نه  و به وه ریمه گهب تۆزیك بۆ سانی رابوردوو تو مه ده

کروو خواست و  ت باس ده  میللهها ئومدی خۆشیان بۆ دوارۆژی  ده که،  یاد هو بھنمه
 ب گۆران  موچاو به مان ده  هه وان به م ئه رده  ههیچ آه،  دی هنایه ده کانی خۆیان ویسته
زۆر   به وره ک چۆن خودای گه وه،  کوردی  ی ئمهاونزۆر ناسر کان موچاوه  ده وه،  وه ته ماونه

ر  ههکرێ   ده که ی  حیزبیانه هموو کۆنفرانس  هه وم ل من ت ناگه. سپاندب اندا چهرمانی  سه به
م  کردب له سی تری دروست نه تۆ بیی کورد که،  وه چنه رده  ده  ناودارانه موچاوه مان ده وهه ئه
  .  وه مننه  دهرکرده سه ک  وهوام رده  به وانانه م پاه  ئهر  هه یهبۆ، دا  دواییهی ساله40
 نووسی  چارهی وه سنده  هۆی نه  به یه م دوو ئیداره وێ ئه که رده لکی کورد وا ده  رای زۆر خه به
   له چونکه،  سنوری کوردوستان وه رنه بگه، کراون  ئازاد نه کانی تر که رکوك وناوچه که
  بهگرنگیان یمان زۆر  کانی هاوپه وته، بوونی عراق و ئازادی کوردوستانرتای رزگار سه

یی بۆ  رده و دزی و جه م دوو حیزبه ندی ئه وه رژه ر په به م له به، دا ی کورد ده ئمه
، ما ر نه  ههردی کو  ئاینده ئاگایان له، انی ترک ر و مافیه ڵ برمه گه  له ی پاره وه کۆکردنه

مای   ته  زووتر به  کهن که  نه و مافانه  داوی ئه که کان  شیعه بهینیان دابی   به نیهکو دوور  به
ك  وه، ا بخرت  دو کانی کورد  داوکردنه واته، گرن ری ده ی وه هانو پار ر به رامبه  بهویش بوون ئه

پانی   گۆره  لهوستاندا و کورد بت چ هزکی تر له هر وا ن گه ئه،  وه مرۆ بۆمان روونبۆته ئه
 سوپاو  ڕووناکاشکرا ئ  زۆر به م ئستاکه به، رتادا  سه  له هبوو تی هه سه عیراقدا ده
م  وام ئه رده  به هو، ستنن ش ده ره و په یدا بووه  په نهبیا ره ه ع م گرووپه ر به  سهیمیلیشیات
کانی   ناوچه  نهرمیان و  گه رکوك و نه که  نه  کات که وامان ل ده  اوه دۆڕ ته سیاسه

پانی کوردوستان توانی  گۆره   ئاشکرایه نکه چو،  خاکی کوردوستان ر  بۆ سه وه هیننری گهترب
 شۆرشکی  بتوانین  کهشمان رگامان پ نادات که  سنوره  وه هزکی سوپایی عیراقی نیه

  . سوپای عیارقی داهاتوو  به دژ ین رپا بکه  بهزن مه
م دوو  نگی ئه ری قورسی و سه عفه کی جه ته  حکومه وێ که که رده  ده وه  یه م روانگه له

 زۆر   وه نه که هو د کانی ئه رجه چی بۆ مه ی خۆیان ملکه ر پاره  به  له زانی که ی ده یه ئیداره
کانی   داوکاریه  و بۆ پاره  دز نیه واته  ری زۆر پاکه عفه تی جه ه یاسهس  که ئاشکرایه
کی  ئاسانی توانی گۆ  زۆر به ی بۆیه نافرۆش  پاره به..  عوه  دهحیزبی//ی خۆی که حیزبه

، بوو ری نه عفه ك جه نکی پاکمان وه هت خاو ی میلله  ئمه چونکه،  کورد بکات  له وره گه
کی  ته حکومه یانتوانی کانمان ده رکرده نی سها ئاس  زۆر به و کاته  ئه!م است ناکهر من ڕ گه ئه
  . ر  سه نه فشاری بکه ئاسنی بروخنن و  ری به عفه جه
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م دوو   نوان ئه ت له سه و ده ر پاره ده  له یزانی ناکۆکی زۆره ری ده عفه  بۆ چونی من جه به
لکو  رکوك به لکی که ڵ خه گه ن له است ناکه ڕ که ردوو ئتداره شی زانی هه  ده  وه  کوردیه حیزبه

ك کرین  ت و خه سه  بۆ دروست کردنی دهبوو تی خۆیان هه ی تایبه نده جه یان ئه که ر یه هه
  . ی تر هک  یه بهرکوك دژ  که له
و  رته گه  دهش وه ئه،  ترسیدایه  مه ان زۆر لهک کراوه  ئازادنه رکوك و ناوچه ی که مرۆ کشه ئه

 زۆر   کورد که ر به رامبه  به وه کردهدوو  هزکیان زین کورد کهردارانی  کی سه له  هه ته سیاسه
 ناسراون   که  کانه  سوونیه به ره ویش عه ئه. کان  شیعه به ره ری و عه عفه  جه بارتر بن له ناله
ن  ماکانی کورد ناکه بنه ر داواکردنی سه ك له یه له  هیج مامه وه، بی ره رستی عه زپه گه  ره به
  . ن که تیشی ده داژایهلکو  به

نھا بۆ   تهر گه  ئهری عفه ل جه  گه ون له  بکهی تر رك بانه ره  عه م لیسته  ئه گریمان  واته
تی   سیاسه  وه؟کی کورد چی پ ده، ستوریشیان کرد ستکاری ده  و دهیش بتکی کورت یه ماوه
ب  واو ده ی کورد ته ی کشه ن تا پرۆسه ده  خۆیان مات ده  که  سوونیاکن ئاشکرایه به ره عه
مکی شوڤنی دروست  کان سیسته بیه ره  عه تی وته  یارمه  ئاسانی به وسا زۆر به هئ
کان  رکرده ش سه و کاته ئه! ... ست بشۆ و ده ئاو بھبه.. ب بن ش ده ۆئمه، ،  وه بته ده
پ ت   میلله ش به وه  دووره خۆ له ر به  بازرگانی سه ن به که ست ده ران و ده نده  هه وه چنه ده
  . نن که ده
  وه نه پك د یه م دوو ئیداره  ئه ونکهی نزیك چ  ئاینده  وریا بین لهوب زۆر  ده ی کوردینه ئه
وان ئستا   ئه وونه زۆر ڕ چونکه،   یه ی ساولکه تاندنی ئمه له خه نھا بۆ هه ته،  ناو نھا به ته
  چونکه، ن که  دهڕ  کورد شه ێ بهدر  ده مانی عراقی که کانی پارله مه  که ر کورسیه  سه له
   س لیسته نگیشیان له لکو ده کان نین به یمانی شیعه  هاوپه که یان تا مجاره ئه

 بکرت تیش رۆکایه سهر کورسیی   سه  کورسیش له ره  شه دوور نیه،  متره ی تر که که هاوپیمانیه
ر  رۆک کۆماری یان هه یی یان سه وه ره تی ده زاره ر وه  سه تی له  تاینه کان به ڵ سونییه  گه له

  . کان گرنگ نین یعه ش  بۆکی تر که کورسیه
  ه* 58 *ی  کردنی مادهج  بۆ جی به  ماوه وه سته ده ن به ئستا ش کاتما وه ریشهتکی   یه  له

  چونکه، ر شانی خۆیان  سه کوته کانمان ده رکرده کانی سه له ی هه وه باری چاککردنه،  که کۆنه
،  ڵ کورد باشه گه  له ت گوایه رۆك حکومه  سه هدی ببته بدومه یان ویست عادڵ عه ن دهاو هئ
 ر  ههویست ویان ده ئه،  بووندی خۆیان وه رژه ر په به کانی کورد له رکرده  سه وه هی منال م به به

  ری باشتره فهع بۆ من جه، کات  دا نه کوردوستان  لهکان رکرده  سهی نده ی باسیی گه وه بۆ ئه
م ترسی  به، ین که ی ل دهکانمان  ڕاشکاوی داوی مافه  به  و و شکاوه رمی له  کورد شه چونکه

جارکی تریش کانیان  ر پاره به ن لهکانما رداره  جارکی تر سه  که یه هو دا ئه من لره
  .  وه هن دهدست ب رکوکمان له و که وه نهمانفرۆشب

  
bawkibotan@hotmail. com 


