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شەقمی عارەبی شۆڤینی و پراوزەکانی کۆمگی عارەبی، ھرچی ب کورد بن 
عارەبیش وەکو کورد، چاکیان : "و چی برانبر بکن، بایی ئوەمان بۆ دەمنتوە بین

نخر من ڕاسست نیم و ھیچ بوارکی ". تدای و خراپیان تدای و با تکیان نکین
اسست بم بم ھموو ئو بوارانش ڕم نادەن خۆم بختنم و ژیانم ڕگم نادات ڕ

میللتی سردەست، ک کارگی سربازی کوردکوژیی و کرەسی داگیرکاری نیشتیمانی 
 وە، لمبک م پشتی لخبگرێ و ب والم لمالو ئم بدەم و ئق برا ل ب ،من

و خۆخمی ژیانم و چارەنووسم برجکدا سرانی کوردەوە سووتاوە و کاتی ستاندن
لوەش گڕێ ھر ڕژمک حوکمی عیراقی ! ئستاش خون ل برینی بیرەورریم دادەچۆڕێ

ل دەستدا بووب ل کوردکوشتن و تعریبکردنی کوردستاندا کمترخمی نکردووە و 
بری خۆی بنج کردووە و عارەبی ل تاوانان ب" ڕژمی بغدا"کوردیش ب زاراوەی 

!کردووە و وەک جووج چۆتوە بن بای برایتی عارەب
بم ک کار گیشت ئوەی شاعیری ناودار و پشکوتنخواز و چپەو و تڕەماشکی 

 کوردستان ب عدی یوسف بیموونستان- قردستان "وەک ستی " ملماندوویئیتر س
ە و تیمارکاری و پیندۆزی ئو ماسییک ل سرەوە بۆگن بووە و ککی پداچوونو

پردا دەسس قردستانیان ب ک ماب وانر الی ئر ھگم ،تییند ! برایش چوانئ
ل سر ئو ئاوازە نشازە کۆن سوورتر دەبن سووکتر دەبن تا دەگن دووڕیانک یا 

یرە دەب ب ڕاست و چپدا ل میللتی خۆیان بکوژن و ببن ب سگی پاسوانی ب
 پیس ڕەکو ڕستن و خدەست ل وە، یا دەبنکوردبوون بشۆر کان و لوتن
ببنمای ھگرن، ک ھر بو جۆیان دەکن ک ل بۆش، برگی پاشا ڕووتکی 

.دا دەدووری)کراس نویکی قیسر(یان ل چیرۆکی )ئندرسن(



و و ڕۆژ شیەی دژە ل ڕاستیدا، چۆن من ل ترسی ئو پشکوتنخوازانی ش
نتوەییان دێ و ب ھموو بۆنیکوە و ب ب بۆن، نتوایتی ب بای ھرچی دز و 
خائین و خۆفرۆش و سقتکری زمانی کوردی ھی دەبن و دەدوورن و ناپرنگنوە، تا 
ئستا نموراوە عارەب وەک دوژمن ببینم، چونک پم وابووە ل برانبردا، کسانی 

یش زات ناکن دوژمنایتی کورد وەک میللت بکن، بم ئستا "سعدی یوسف"وەک 
 دۆالری کوردی پ فتندی سچ خوا دەزان ی عارەب، کیو شاعیرە ناودار و لووتکئ

" عرب"دراوە، کوردستانی ب قردستان ناو بردووە، دەرفت دەدا کوردیش ل بری 

 جرب"بنووس "و دەکیش ئی چاپ و کاتھ ی چاپ بووە، کوردیش بھ
 وە ئاسان نییالی شتا بھ ،کیش بزاندری خۆی و خک قرچی مرۆڤگبووە، ئ

!زاراوەی وا ل دژی جستی ئو ماسیی ب ک سرەکی سعدی یوسف و بۆگن بووە
ە ک نازانم چۆن سرانی کورد تا ئستا ئو حیکمتی عارەبیان ڕەچاو نکردوو

وات ئگر . إذا انت اکرمت الکريم ملکت و إذا انت اکرمت اللئيم تمردا: موتنبی گوتویتی
ڵ ناکسیدا بکیت لت چاک لگڵ وجاخزادەدا بکیت دەیکیت ھی خۆت، بم لگ
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