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  ةكةكلَلَعةباس هةمزة باعةباس هةمزة با... ... بذاردنةكاين عصراق و كوردستان و ضةند سةرجنصك بذاردنةكاين عصراق و كوردستان و ضةند سةرجنصك لَلَهةهة
 

هه ر ده سه  تک . راسته هه لبژاردن به یه کک له بنه ماکانی دیمۆکراسیه ت دا ده نرت
له هه . به ب هه لبژاردن ئه رکی به ڕوه بردن بگرته به ر به نا شه رعی د ه ژ مردرت

ژاردنیش هه لو مه رجی چۆ نایه تی خۆیھه یه که پویسته له به ر چاو مان کاتد ا هه لب
دا خواده نگ ... بۆیه تاکی کورد به ر له وه ی ده نگ بدات پویسته بیر له وه بکاته وه. بگیرت

به ر له هه موو شتک پویسته . به ک ده دات که ده نگی دا تا چ ڕاده یک ده نگی ده بیسترێ
هبۆ ده ب وه کو عراقی ده نگی وه ر بگیرت ئایا کاتی ئه وه نه هاتوه که بیر له وه بکاته و

چیتر خۆمان به عراقی نه ز انین و بور انه هه مووهه وکی به عراقی کر دنمان شه ر مه 
جیا بت بۆ . زار بکه ین منک ز مانم که لتورم ته نانه ت جلو به رگ و شوه ی بیر کردنه وه م

ویژدانی خۆم ڕاست گۆ نه بم و ب یاری چا ره نوسی خۆم به ده ست خۆم نه ده ب له گه ڵ 
ئه م ۆ که دا هنان گه یشتۆ ته لوتکه و ته کنه لۆ جیا خه ریکه ده بته و ه هم، که چی . بت

را قت بۆ عت، که نه ک ه ک ده نگ بدمن ده بم که سیستانی مه رجه ع و قسه ڕۆیشتووی ب
 ما فه کانم دا بنت به کوو بوو نمان وه کوو نه ته وه به شتکی کوفر دا ئا ما ده نیه دان به

ده زانن که خۆیان زۆرینه ن و هه ر به .... شیعه بۆ هنده سوورن له سه ر هه بژاردن. ده نت
 ساڵ سه دام سه رۆکی بوو بت، بچو کترین سزاکانی 35خۆیان بر اوه ن، له عرا قکدا که 

مان بین بوو بت ده بت چه ندی بووت تا هه وای دیمۆ کرا سی به سیه مرۆف گوێ بین و ز
کانی دا ده چته خوار، عرا قک ئه مۆ ژ ما ره ی ئه و مر ۆ وفانه ی که تیدا سه ر ده 

ئا یا خۆ به تا کی و تکی و ا بزا .... بردرن زیا ترن له هی مه ڕوو بزنی قه سا بخا نه کان
؟ له لیستی کوردستا ......شه رمه زاری نیه جا چ جای ده نگیشی بۆ بد ه ینیت  گه و ره ترین 

 نیشا 5ن بۆ په ر له مانی عراق کاندیدی و ای تدایه که خانه واده که ی خا وه نی زیاتر له 
یه که سه د امی دیکتا تۆر له بر ی ئه نفا ل و کیمیا با را ن ) ا لنوط الشجا ع(نه یئا زا یه تی 

 ڕاوی پشمه ر گه 1991کاندید ی تدا یه هه تا کو ڕاپه ڕینی . شتن پی به خشیوهو کورد کو 
ی کوردستانی ده کردو به موخه ڕیب ناو ی ده هنانکه چی ئه مۆش دت و ده یه وت نو نه 
را یه تی کو ردم بۆ بکات سه رکردا یه تی کورد له بر ی دادگایی کردنی متما نه ی ئه ندام 

ئه و هه لبژ ا ر دنه ی وا ! ! ! ! .  مانی عراقی هیواو ئاشتی پ ده به خشتبوون له په ر له
بیاره له کوردستان ئه نجام بدرت ده چته خا نه ی ئه و ڕا پرسیا نه ی که له سوریاو میسرو 

 هز -1:و ته کا نی تر ی ڕۆز هه  تی نا ویندا به نا وی هه ژ اردن ئه نجام ده درن چونکه
ا فیسه کان له ترسی پ هه رس نه کرانی دۆڕ اندنی هه بژاردن بیاری یه ک لیستیان ه موو ن

 کا تک به ر له هه بژاردن کور سیه کانی په رله مان دا به ش کران و که ده زانرێ -2. دا
هزکی تری ریفال نیه تا ک به ر ک له گه ڵ هه ردوو هزه ده سه  ت داره که بکات، که 

 ئه وجۆ ره یه کگر تنا نه خۆ ی له خۆ ی دا -3.  ره کانی هه بزاردن کا ما نه نواته ئه گه
کا تک دنگ ده ر نا چار بکرت که به ره و سندوقی ده نگ -4. ترسا نه له پر ۆ سه دیمۆ کراتی

 کاتک له د وا ی هه - 5. دان بچت هه لبژاردن شوازکی زۆره مل یی به خۆوه ده گرێ
ۆستک وه کو خۆی د ه منته وه و هیچ ج گۆ رینکی ئیداری ڕو نادات و بژاردن هه موو پ

 ؟ ...هه بژاردن ما نا ی چی... براوهبه ر له هه بژادن دیاره
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1 


