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  ِرةوةند كويستاينِرةوةند كويستاين... ... ؟ ؟ !! دةناسيت دةناسيتيي كؤنة بةعس كؤنة بةعسييكك
  

  كوردستاين رووخاو سةرجةم شارة كوردييةكايني ديكتاتؤري سةدامي بةعس و رذيميئةوة بوو رذيم
 سةردةست قوتاريان ي نةتةوةي و ضةوساندنةوةي دكتاتؤريةت و سةركوتكارعرياق لة ضنط و ذيردةسيت

 بة طذ  ضؤن رؤلَة بة ئةمةكةماين بييني خؤي و بة ضاو بيينياد ئازي خؤي كورد بة ضاوطةيل، بوو
 شؤظينيستيدا ضوون و بة ي و برييكيديكتاتؤريةت و رةطةزثةرستيدا دةضن و ضؤن بة طذ هةموو دذوار

 كوردستان ي دلَي خؤيان وةك شار توانييان بضنة ناو شارةكاين كوردايةيت مةردانةو خةبايتهةلَويسيت
 ي و بةرةنطارو مةندةيلي خانةقني و شةنطال و مةمخوورو ثرديةمان و شار قاري كةركوكيشار

 كوردو كوردستان بوونةوةو بؤ جيهان سةملانديان  دوذمنايني نويتريؤريستان و ثياوكوذان و خوينمذاين
  ؟؟؟ لةناو دةضيتي نو كورد بة بةعس لةناو نةضوو ضؤن بة تريؤريستاينكة طةيل

ك لة هةندران ثةيدا بوونة لةوانةي؟ خواري و كي كردين كلةطةلَ ئةودا وةك دةلَيستة كةسانيلة ي؟؟ ئي 
 يكوردستانيانيان بة ج، كردن نةبووة لةبةر كوردايةيت،  تةنطانةدا لةبةر هةر هؤيةك بووةرؤذاين

 ي بةهاريهيشتووةو لة هةندران طريساونةتةوةو ئيستة بوونةتة خاوةن شؤِرش و راثةرينة مةزنةكة
 دوذمين  داوي ناوخؤ ئةجنامي ثيشمةرطة كورد لة كوردستان بة ثالَثشيت نةوةدو يةك كة طةيليسالَ

 هاتن و بوونة خاوةن ي دةرةكي ديكة كةساينيكةض،  يةك رزطار كردي يةك لة دوارارفاندو شارةكاين
 ير بةسةر خزم و كةس و كا دةستةالَت و بةخششبةرهةم و بوونة بةرثرس و دةستيان بة بةخشيين
 بؤ نةمايةوة ئةوة نةبيت هةر بضيت ي بةستةزمان هيضيخؤياندا كردو بوونة خاوةن هةموو شتيك و كورد

ئاية مشعان ،  دةكةويتي ك بة دةر دةسيتيدةنط بةم و بةو بدات و تا ئيستةيش نازانيت ضارةنووس
 يركووك خاوةن ئيدارة كةي دةدةن كورد لة شاري و سةدامييةكان ريزةرقاو و ياوةر حوسين و يبةعس
 خؤيان بكرينةوةو سةركؤماريش يةكيك لة جاشة  شوييني بيت و ئارةوة هاوردةكان رةوانةيخؤ

  كؤنةكان يان نوييةكان بيت؟؟
  عةيلي تةنطانةدا بة هةزار نلَ كة طومتان لة كايتيئا لةم كاتانةيشدا كةسانيك هةن لة هةندران لةوانة

 ي ضاويان كراوةتةوةو بوونةتة خاوةن ئةزموون و لة سةردةميةندران و لةوبووة خؤيان طةياندووةتة ه
 ئينتةرنيت و كؤمثيووتةردا سايتيان كردووةتةوةو هيض كارو ئيشيكيان نيية تةنيا ي و سةردةميجيهانطري

ةية دووبارةو  كؤن هيوبكةنةوة قةوانةيةكالَ بة دلَيان نةبيت بةرهةميان بيئةوة نةبيت كة ئةو كةسانة
  ثيغةمبةر بوونةو كةسايني طواية خؤيان مةِر ثيوة دةخؤني ئةم رؤذةي دةكةنةوةو نان و ثيازيسةد بارة

)  بوونيكؤنة بةعس(ي بؤية هيض شتيكيان لةبةردةمدا نةماوة ئةوة نةبيت بِروبيانوو، ديكة طورط
ا دةلَيني كة ئيمة رؤذيك لة رؤذان ضيية ئةمة لة كاتيكد، بةعسيش نةبووبيت، دةدةنةثالَ هةموو كةسيك

 ي بدةن ديفاع لة كؤنة بةعس ئةوةمان يلي نوييش نيني تا تانةي نةبووينةو هيض بةعسييةكيبةعس
 خؤيان بةو ي بوونةي وا دةلَين خؤيان كؤنة بةعسني و ئةو كؤنة بةعسيضونكة ئةوانة، نا نا نا، دةكةين

 ثةرلةمانت بؤ بينم ي؟؟ ئةطينا ئةندام؟ ثيوةيةي ضاوتان كليت ثشيتتا كةس نةلَ، قسانة ثةردةثؤش دةكةن
 يوةزيرت بؤ بينم كة كؤنة بةعس!! ! نالَيت لةلي ثةرلةمانةو كةس ثيي بووةو ئيستة ئةنداميكؤنة بةعس

ستة وةزيرةو كةس ثيت كؤنة بةعسيبووةو ئينم كؤنة بةعسيسةرؤك!!! !ي نالَيبووةو ي زانكؤت بؤ بي 
 ئةم الو ي ماض تا دويينيبطرة ئةوة!!! !ي نالَيت كؤنة بةعسي عرياقةو كةس ثي ثةرلةماينييستة ئةندامئ
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 كةس ي كةضردو ئيستة هةموو شت هةر خؤيةيت دةكي ديكتاتؤر ديكتاتؤرو دةست و ثيوةندةكاينيئةو ال
 ئةوانة بيت يهةروةها بة قسة!!  كردووة و كؤنة بةعسييةكاندا هةلَس و كةويتينالَيت ئةوة لة طةلَ بةعس

 هةبوو ديطوت ي كوردستان هةر هةموويان كؤنة بةعسني ضونكة ديكتاتؤر قسةيةكيلة هةندران خةلَك
 يبؤية بة قسة! ! فاشيستيشةوةي بةعسي دلَسؤز بةعسيية ئةطةر نةضووبيتة ريزيطواية هةموو عرياقييةك

 ئةمةيش ئةوة دةطةيةنيت دانيشتوواين، بكريتةوةئةوان دةبيت كوردستان لة كؤنة بةعسييةكان ثاك 
توون بينةوةو ببنة الَهة  هةندران كة رؤذيك لة رؤذانيكوردستان هةر هةموو لة ناو بربين و ئةوانة

 خاوةن ي حوشترةو ئةوانةئةمةيش خةوين،  شةهيدان خويينخاوةن شؤِرش و راثةِرين و دةسكةوتةكاين
 خؤيان ثةنا دةبةنة بةر ئةو درومشة نةطريسةو دةيانةويت ؤنة تاوانةكاين كئةو درومشانةن بؤ داثؤشيين

 ي بانان بؤي كورد بةو تاوانة ناِرةواية ثيس بكةن و خؤيان وةك بةرزةك رؤلَة ئةمةكمةندةكاينيناو
ضونكة ، ستان كوردي بنينةوة ناو خاكيث ي ديجاريكت و نةويرن  ضاويان بييدرضن و هةر لةدةرةوة زيتة

  !!!ا سةر ناتوانن نان و ثياز بةو جؤرة رةفتارانةوة خبؤنت
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