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، سروەخت ھبژاردەی تۆپی پی وتی نجیریا گشت قۆناخی فینال و دەبوو ٢٠١٣سای -١
 ر لند رۆژێ بوە، چتفریکا بنانی جامی ئدەستھتی بورکین فاسۆ، بۆ ببژاردەی ورووی ھرووب

ییکانی جیھانیان ئبق سازدانی یاریی کۆتایی، ژنلشفرۆشکانی نجیریا، ب ھواکی سیر و سمرە مید
کات رایانگیاند، گر بتوو ھبژاردەی نجیریا، یارییک بباتوە و جامک بدەست بھن، بۆ ماوەی ،کرد

ب واتایکی دی ب برانبر تا حوت رۆژ، ھر کس . ھفتیک، کاری لشفرۆشییکیان دەکن ب خۆڕایی
ب کورت و کرمانجی ئم کارە دەکن، برامبر . گیاندا جووت ببتئارەزووی ئو کارەی ھب، دەتوان ل

مسلیکی حاشاھنگرە،گر ئامانج . بخۆشی و شانازیکردن ب سرکوتنی وتکیان ل یاریی تۆپی پدا
نتتیبژەرە ئمانییکش کۆمۆ. رزگارکردنی وتکیان بوای، بگومان ئامادەی خۆبختکردنی زیاتر بوون

!.تۆ بی لئمانیاش شتی وا روو بدات؟:داو گوتی
ئو چرکساتی ل رادیۆی ئلمانیا، گوم لم ھوا بوو، یکوراست خیام برەو الی ئمی کورد، فی 

براوردکردنک بدەست خۆم نبوو،چونک ھواک ھندەی . و بسر چپۆپی رۆشنبیرانوە نیشتوە
ندم، خمجوو کارە بکم ناچاری کردم، ئکزە ناوەکییرا ھ.

میللتی : ئیدی، ئیستکم کرد و لگڵ خودی خۆمدا کوتم تاوتکردنی ئم باس ھژنرە و پرسیم 
ناو و نخش و ئای ب دنیا ناسراوە و . نجیریا، ھر نب، سانکی زۆرە خاوەنی قوارەی سیاسی خۆیتی

لگڵ ئوەشدا، ھستی نیشتمانپری، لفرۆش و سۆزانییکانی . لسر قوارەی نییمترسییکی جددی 
!. ھندە برزە، داخۆ دەبت، ھستی رۆشنبیرانی میللتی بندەست و چوساوەی وەک کورد، چۆناوچۆنی بت؟

بکیان ھستوکان چ ھوەییتن پرس ر برانبو ب.!
پانۆڕامای گوتار و رەفتاری رۆشنبیرانی گلکمم ھنای برچاو، گل ، سات لم براوردەدا، ئفسووس
ـ لم وتارەدا مبست ل رۆشنبیران، ئو لشکرە قم بدەستی حیزبکان، ئوانی ب .کورتییان ھنا

.ئاشكرا و ب دەمامکوە، ئۆپۆرتۆنیستان،خۆیان کردۆت وەستای پینوپڕۆکردنی سیاستی حیزب ـ
ر ل کسمان شاراوە نیی، بش ھرە زۆرەکی رۆشنبیرانمان، نک ب ھیچ سرکوتنکی کورد ئاسوودە ئاخ

ب . نین، بگرە ھتا پیان بکرێ خۆ دەکن ئاستنگ و رگر لبدەم ھنگاوەکانی پرۆسی کوردایتیدا
 و دەیان تیۆریی دادەتاشن و قس فلسدان فزاران چیرۆک و سھ ،رمانوێ شرە و ئپوواوەکانی ئ

ت نییخۆیی و دەوربنن، کورد شایانی سلموە، تاکو بیسشیان . دەجوونستانوست و ھم ھای ئکت
ل روانگی سیاستی ئو حیزبانوە سرچاوەی گرتووە، ک لسر بنمای ستراتیژی داگیرکرچتی 



کۆم کی نامۆ بچنراون، یاخود بۆ ئایدۆلۆژیایکان ھوەییتن رژەوەرندییب ی کوردی و ناکۆک بگ
.فیداکاریی دەکن

چند سیرە،ئم بڕزان، نخش و سنوور و ئا و فرھنگ و تنانت سیستمی دەوتانی داگیرکری 
و کوردستان، تورکیا، ئران، ئراق و سوریایان بسروبرەوە پسندە و ب نیشتمانی دایکی خۆیانی دەزانن 

ل کاتکدا نخوندەوارانیش لوە ئاگادارن، ک ئم دەوتان زۆکن و بچکی ناشرعی . دەبن قزاوەگی
،خۆ دەکن قرەوی پاراستنی یکتی سنووری !!کچی بناو رۆشنبیرانمان. ئیستعماری ئینگلیزی و فرەنسین

وەیی ـ بتخۆیی نربرەو ئازادیی و سو ب تانم دەوئ ک تاکبیانووی داتاشراوی جۆراوجۆرەوەـ ی
.شقاو ل پناوی کورد دا ھنانن

گریمان مسلک کتومت، وەک قس و راگیاندنکانی ئوان، بنما پویستکانی دامزراندنی 
. خوقنل ئو بڕزان، خاوەنی یک تاک پرۆژە نین، ھیچ کام لو بنمایان ب. دەوت،ھشتا ل ئارادا نین

کار لسر ھیچ بنمایک ناکن، پرۆسی رزگاریی کاراتر بکات، ئم دەست و تاقم ن خۆیان کارک دەکن 
الی ئم بناو رۆشنبیران، . و ن رەزامندن ھز و الینکی دیک قس لسر ئم پرس چارەنووسسازە بکات

نکاری ویست و داخوازیی رەوا نتوەییکان و ئوەی دەمنتوە، ھبژاردنی سنگری ناحزیی و دوژم
زارقرەبالغان کاوژکردنوەی تیۆریی سواو و ناواقعییکانی ناو کتب تۆز لنیشتووەکان، ب ئامانجی ئوەی 

ئم لشکرە دەمامک . ھوڵ و خباتی کوردایتی، ھرگیزاو ھرگیز دامزراندنی دەوتی ل شین نبت
جاران ل بری داگیرکران و دوژمنان ، یخ ب کوردایتی دەگرن و پالن و نخشی ئوان ب داماراوان،زۆر

، ل مژە دەمامککانیان ب رووەوە نماوە و !!ل ئو وانکان.ئاگایی بت، یاخود بئاگایی پەو دەکن
ن، ھشتا لدەرەوەی رووخساریان بدیار کوتووە، باش دەزانن سرباری رۆی نگریس و گرەشونییا

رخوان، وەدەچدەرەوەی ویستی ئتی لوایتشچوونی دۆزی نرەوپباش دەزانن، ھیچ . ڕەوڕەوەی ب
نر بتاسک تا سوەیتئیرادەی ن ناتوان ،بژموونیشی ھند ھک،چھیز.

".ئوەی نیشتمانی خۆش نوێ،ھیچی خۆش ناوت: "وتراوە
و ب تایبت یاریی تۆپی پ، ب جۆریک بۆت خالیای خکی و فراوان بووە و ـ وەرزش ل دنیای ئیمۆدا ٢

مرۆ گر خۆیشی . پلی ب ھموو الیکدا ھاویشتووە، کم یاری ھی بھزاران و ملیۆنان بینری نبت
وەرزشدۆست و الینگری یانیک نب، وا کسک ل خزانکی، یاخود ھاوریکی دەبت، ھاندەری 

.نیک بت و ئارەزووی بینینی تۆپی پ بکاتیا
ھبت ل جیھاندا، ھردوو یانی بشلۆن و ریال مدرید دیارترین ئو یانانن، ک زۆرتین جماوەریان 
ھی و یاری و پشبک و ممی و رکبریی نوانیان ھندە گرم و بھز و پ ل خۆش، گلک جاران 

یاری نوان ئم دوو یانی ب یاری کالسیکۆ ناوزەدکراوە و ب ملیۆنان . روست دەکاتکشش بۆ ھاندەران د
یری جیھاندا ھرتاسسماشاچی لت.



وتبکی نر گوسی،بل مدنیادا، ناوی یاریزان، لیۆن ۆ لئیم یس ھم کک ،ودانگم پب.
ئستا، چوارجار لسر یک ب باشترین یاریزانی ناوبراو، ئسترەیکی درەوشاوەی مژووی تۆپی پی و تا 

چندین ختی گورە لسر یک، بدەست ": برشلۆن"جیھان ھبژردرا و بۆت مایی ئوەی یانکی 
نتی. بھشکتبژاردەی وو یاریزانی ھ نتینرجکی ئک خڕەچ ناوبراو ب.

کات ،م یاریزانئ ،وەیش ئکی باک خایدەتوانی ھیچ گۆکی باش نی یاری دەکرد، ماوەیکتبۆ و
ل کات بۆ یانی برشلۆن یاریدەکرد، ب گۆلک . تۆمار بکا و ھیچ رۆکی ندیووە بۆ سرکوتنی وتکی

و دوو گۆڵ و ھاتریک ـ وات س گۆڵ ـ و سوپرھاتریکیشوەـ وات چوارگۆڵ ـ ندەوستا و ب نیودەرزەن 
ی تۆمار دەکردگۆ.

ک من نخلی مرادم بســــــــــــمر ب
ب من چی باغی عالم جومل بر ب

مسی،چند ل برشلۆن و جیھاندا ناوکی ھکشاو و خۆشویست و ئسترەیکی گورە و 
ی خستداخۆشویستی جیھانی تۆپ پ بوو، ل ئرجنتین،نیشتمانی خۆی تا دەھات ناو و ناوبانگی ل قوڕ

.نقووم دەبوو،چونک گۆی بۆ وتکی ندەکرد
ئم حات وای ل ئرجنتنییکان کرد، لو چند سای رابووردودا، زۆر رکیان ل مسی بتوە و 

بکورتی . ھرشی جۆراوجۆریی بکن سری و، تنان ب ناشرینی برنفرەتی ھاھوھا و بردبارانکردنی بدەن
کنو کرمانجییماشای بکک تی، وەک خۆفرۆش و جاش.

ئرجنتینییکان ل ھوستیاندا برامبر ب مسی ھاووتییان، ناھق نبوون، چونک پیان وابوو، کوا 
ئو یاریزان ھکوتووە، ھر بۆ پارە و ناوی خۆی و یانی بگان باش یاریدەکات و ل پڕۆشی بردنوە و 

.نییسرکوتنی ئرجنتیندا
 رنجم دایوە،سسییی محا و راست لکی خۆم و یکیامنی کردەوە میوانی خ،رھاتانسم بئ

چۆن ئمانیش بۆ داگیرکر، فیداکار و زەلیلن و . سران و سیاستمدار و رۆشنبیر و بپرسانی کورد
بمنتن ل خاک و نتوەی داگیرکرچتی بۆ دوژمنانی کورد دەکن و ھمان کات چند درەق و زام و 

.خۆیان
کچی سرانی ئم دەستناخن نودەستی یکتر و ب گوتارکی یکگرتووە نایانوێ قس و ھوست لسر 
.کرکوک وەرگرن، نبا ل گڕانوەی کرکووکی داگیرکراودا، الینکیان سوودی زیاتری برکوێ

، ل قندیل و خواکورکوە دیموکراسی بۆ !اعیرانی دادەننسرانی کورد، دەوتیان ناوێ و ب خونی ش
ل سیاستی . ، !، ب فلسف و دروشمی رەنگاورەنگ رەواج ب داگیرکرچتی دەدەن!کربال و فلوج دەبن

خۆ ب درژایی !!.؟ دەبا کورد ھر ژردەستب و زیان بکات!چ خم: دزەیی خۆیانوە پیان باش و دەن
سدساڵ بکیت بگان "پندی پشینان.ک زۆرە، ھروا کراوە و ئاشکشمان لگڕ نکوتووەسان

."پرستی، ئاخرییک ھر دەھنی نووشستی



ـ تسیپنی لیڤنی، کچ شۆخوشنگی ئیسرائیلی،سردەمانک وەرزیری دەرەوە و ئستا وەزیری دادە، پش ٣
ل پناوی ئیسرائیل و برژەوەندییکانیدا،چندین جار لگڵ : گیاندماوەیک لبردەم میدیاکانی جیھاندا رای

. پیاوی بگان جووت بووە چۆت باخی کسانکوە، قزی لیان ھاتۆتوە، شوی لگیاندا رۆژ کردۆتوە
ھکی بکارتتی بستا کردوویئ ،دایستینیشی تلرەب و فورەی عرپرسی گدا، بکانخ و رستزی ل

وە و دەر دوژمنانی ئیسرائیلسب ڕەشوە: ھموی دەکڤیدیۆ ب ل، بن لب.
بنۆڕن، نامووس و سروەری و نیشتمانپروەری لرەدا چند ھکشاوە و چند مزن و چ قاس بھای 

ی ئافرەتانی ژنکی رۆژھتی کتا ئو دەم کنیستتی ئیسرائیلیش رگنداوە ب لشفرۆش. زیادی کردووە 
جوو، ئو ھندە جربزە و باوەڕبخۆی، دە من گینبازیم ب نامووس و جست و سامانی مینۆکیم کردووە 

.ل پناوی وتکمدا
میللت رەگزی مینی ئامادەب، ھموو بھاکانی ژیان و بوونی خۆی بخات بر مترسی و ریسکوە، بۆ 

دەب تگشتن و ناسینی ئم بۆ سرکردەکانی وەک ـ ھرتزل، وایزمان، خزمت و سرکوتنی نیشتمانکی،
کوات مسلک .؟!بنگۆرین، بگن ، شارۆن و نیتانیاھۆ ـ چۆن ب و ئوان چییان کردب و ئستا چی دەکن

ب تواو.ھر ئوە نیی، ب گفتکی بلفۆڕ ئیسرائیل دروست بووب،وەک مژووی عرەب بۆ ئمی نووسیوە
پچوانی ئموە،جارێ ل رۆژنامیکدا لسر ژەنڕاڵ یھود باراک،ک ماوەیک سرەک وەزیرانی 
ئیسرائیلیش بوو،خوندموە ک وەک ئافرەت ب بتنوورە و جلی ژنانوە چۆت لوبنان و ھوی دامزراندنی 

.انی ھندەک زانیاریداکۆنتاکتی داوە لگڵ برپرس فلستینییکاندا ل پناوی بدەستھن
ئم بشکی برپرس و سرکردەکانمان فایلی رەشیان ھی و ئم ھڕەش لو دەکات،ئو دە ب فردە و 

.تن فایلم الی و بۆ کاتی دیاریکراو بکاریان دنم
ڕی ھر پیوەست بم باس، ل بیرەوەرییکانی مناخیم بگندا، خوندموە چۆن بۆ بربستکردنی ش

:براکوژی ل نوان جووەکاندا دوو پرنسیبیان لبرچاو گرتووە
کوا ئوان ھرگیز الینگرانی خۆیان بوە گۆش نکردووە، ک دژی مم سیاسییکانیان بن،چونک : یکم

.ئوە دەتھاوژت سر ککی شڕی براکوژی
ئم ھرگیز .  سر تختی دەستھۆیکی تری ئنجامدانی شڕی براکوژی نیازی چوون: دووەم

شۆڕشمان . بکو تنیا بۆ دامزراندنی دەوتی ئیسرائیل دەجنگاین.نجنگاوین بۆ دەست گرتن دەست
چونک ئوەی بۆ دەست وەرگرتن شۆرش دەکات، ئامادەی لو : دواتر دە.... کرد بۆ رزگاری نتوەکمان

تناوەداھاوکاریی دوژمنی نشی بکات؟؟پوەک*.
کچی الی ئم مرجی یکمی ئندامبوون ل حیزبکاندا، دژایتی حیزبکانی دیک و ئامادەیی براکوژی 

ل گرمیانوە بۆ پشدەر و ل شارەزوورەوە بۆ دەشتی ھولر بۆ .ل خواخورکوە دەھات بۆ ھورامان. بوو
،ب ئوەی نقیک بکات و تنانت تیرۆر و راوڕاون و کوشتنی پشمرگیکی حیزبکی برانبری

ب بلۆک سری ... دیلکوژیمان کردووە و تکۆشر و پشمرگشمان داوەتوە دەست داگیرکرانی کوردستان



یکترمان پان کردۆتوە و ئاگرمان برداوەت کوژراوی یکتر ودەستمان ب خونی ھزاران ھزار رۆی 
.کوردستان سوور بووە

ردی،ب ئوەی میللت ب ھیچ دوورگ و کنارکی ئارام و سرفرازی بگین، شڕی قکردن حیزبی کو
و لووشدانی ئوانی دیکیتی و خۆی ب قارەمانی گۆڕەپان ناوزەد دەکات و یکالین خۆی دەکات نوینری 

سی رزگاریی و ئو ئامانجشی ل ھاوکشی سیاسی ئو حیزباندا جی نبتوە، پر. رەوای نتوە
وەی بندەستتشکراو و نخۆیی خاکی داگیرکراو و دابربس.

گومانی تدا نیی، ئم کارە دزو و ناشۆرشگریی و ناکوردانمان، رەنگانوەی سرتۆپی پرنسیپکانی 
ئفسووس، ئوەی ئمی . دەرئنجامی ئو فلسفیی،ک پی پروەردە کرابووین. حیزب بووە

وەی ب خونی خۆیی و براکی کراسکی سوور نکردب، قارەمان و دسۆز نبووە و ئافرینی نکردب،ئ
.ل ندەکرا

جوان مرۆڤ ل پناوی نیشتمانکیدا بمرت،بم لوە جوانتر ئوەی ک ل پناویدا : "جوانیان گوتووە
".بژت

د دەمسعوود محکور: براکوژیش،وەک مامۆستا م کتناوەمھخۆڕایی بۆ دوژمنانی ھ تا ...د بھ
ئساتاش ب چک و میتۆد و شوازی براکوژی، کاردەکرت و دەست بڕوەدەبرت و تاکی کورد 

.پروەردە دەکرێ و مامی لگڵ دەکرێ
یکترکوشتن، ب کاتۆشاب یان ب چقۆی کول، ئقتک رەواجی خۆی ل میدانی سیاستی کوردیدا 

ھزاران برە و رکوتنی ستراتیژی و ھاوپیمانتی و دۆستایتی لسر کاخز ھب، . لدەست نداوە
.برگی زمانی دژایتی و دی پ ل ناکۆکی نوان حیزب کوردییکان ناگرێ

پش چند مانگکی، ئاشکرابوونی چاودریی و سیخوڕی دەستگای ھواگیریی ئمریکی ناسراو بـ٤
NSA رم وکی گوام بووە ھرکل، ھال منگمانی خاتوو ئژکاری ئی، راوکفونی مۆبایللر تسب ،

یی ئمانیا و زۆر گوڕی میدیاکان و ھمیش ب بانوە ھتا ھنووک، گفتوگۆی لسر دەکرێ و ئالۆز
ئاستی قسکردن لسر ئو پشھات، لالین جماوەر و . وتانی دیکی لگڵ ئمریکا بدوای خۆیدا راکشا

.کسایتیی سیاسییکان و برپرس حیزبییکان، لم چند رستیدا تۆمار دەکم
"لمانیایروەی ئلکردنی سشوە پر خاکی ئ. ئست لمریکا دەبم ئندی یاسا و دەستووری ئلمانیا پاب

. پویست ختی ئاشتی ل ئوباما بسندرتوە. پویست ئمریکا رز ل سروەری ئمانیا بگرت. وت بت
کانتییودەون لکردنی یاسای پیوەندییشالدان و پ ممریکا ،وا و وا. ئئ."

اکشام ، ھوستی رەسمی و گلریی ئلمانیا و ئلمانییکان ئو خای لو مسلیدا ب جددی سرنجی ر
بدریژایی . NSAنبوو، ھندەی لرەدا یکگرتوویی گوتار و ھوستیکانم مبستم، برانبر بو کارەی

سرھدانی کشیی نوان ئم دوو وت، ل کۆی ھزاران راگیاندن و ھڤپیڤین و وتارنووسین و دەیھا 
من تنھا، دوو بیروڕام دی و بیست و خوندەوە، ئو کارەی دەستگای . ری دیکی بیرورا دەربیندا جۆ



سیخوڕی ئمریکایان بالوە ئاسایی بوو، یاخود ل ھرشکردنکیدا بۆ سر ئمریکا، ھندە توندو رادیکال 
.نبوو
: ژکار ل الی ناتۆ، کار دەکات و گوتیکوا وەک راو: قسکردنم لگڵ پرۆفیسۆرکدا بوو، پی گوتم: یکم

ب ـ ، بۆی پویست .گ.ئمریکا دەزان، مرکل ئندامی دەرچووی ئکادیمای کۆمۆنیستی مۆسکۆی ـ ک
ب ھموو بگیکوە دەیویست رەوایتی ئو کارە سیخوڕیی بسلمن و پاساوەکانیشی ... چاودری بکات

بکورتی لسر بنمای ملمالنی شڕی گرم و ساردی ئو . رتبووپردەپۆشی ئنتی کۆمۆنیستی ل خۆگ
.دووبرەی قسکانی دەدەبی

ئمانیا : شارەزایکی پوەندییکانی ئمریکا و ئمانیا، سر ب پیمانگایکی لکۆینوە بوو، گوتی: دووەم
ەی ھوا سیخوڕییکانی، ب ناتوان ھیچ برانبر ب ئمریکا بکات،چونک بشکی ھرە زۆری سرچاو

گر ئمریکا نب، رەنگ رووداو و .. تایبت کاری تیرۆریستی و زانیاری دیک، ئمریکا دەیدات ب ئمانیا
٩٨% بکورتی زیاتری . ی سپتمبر و زۆری دیک ل ئمانیاشدا رووی بدای١١کارەساتی خراپی وەک 

وە دژ بموو جۆرەکانیانھ مانیا بمریکا بوونئو کارەی ئ...
پارت سیاسییکانی ئمانیاش لوپڕی چپوە تا دوا لیبڕاڵ و راست و میانەو پاپشتییان بۆ 

ل کاتکدا برژەوەندیی و جیھانبینی و . راوژکارەکیان دەربی و ب توندی محکومی ئمریکایان کرد
ال دیموکرات و کۆنزەڤاتیڤک، جگ ل فلسفی سیاسی کۆمۆنیستک و کریست دیموکرات و سۆسی

وە نییکشیان پی ھاوبکی دیکمانیا، ھیچ خامانیبوون و ئئ.
سروەخت : ب نمموون. من لمشدا، براوردکی بچوکم ل گڵ ھوست و ئقتی کورد دا کردەوە

مبست پۆستکی،نک لرەدا ! سرۆکایتی ھرم و بتایبت سرۆکی ھرم، جا ھرکس بت؟
کسایتییک ـ سرۆککی ھبژردراوە ـ کوت کش و ملمالن لگڵ دەستی بغداد دا، ـ ئو دەستی 

کچی برانبر . ھتا ئستاش ھر ھڕەش و جی مترسیی بۆ کورد و ددان ب ھیچ مافکماندا نان ـ 
موتلگ، بشکی دیاری حیزب سیاسییکانی کوردستان، ئندام بدەوتکی داگیرکر و رژمکی مالکی و

:پرلمان و فراکسیۆنکان، خکی ناوچکانی کوردستان دەیانگووت
نیی متی، ھی ئسعوود خۆیڕی موە شتی . ئحکوم ،ڵ کورد نییگکی لیشغدا ھیچ کتی بحکوم

. وری عراق وا دە، ھرم نایاسایی فن کار دەکات ماددەی فنی دەستو. ھرم گچڵ ب بغدا دەکات
.دەبت نوت ب ئاگاداری حکومتی مالکی بفرۆشرت

ئیدی، رست لم قس پووچ و ھرزانفرۆشیی نامسئوالن، ک برئنجامی ملمالنی حیزبی و رکی کسی و 
رەنگ من . اکانی گرموگوڕ دەڕازاندەوەناحزی سیاسی بوو، ب قازانجی دوژمن و دژ ب کورد، رۆژان میدی

 ل ،سعوود بارزانی نییت پرۆژەی پارتی و مزراندنی دەوخۆیی و دامربی سرنامم، ببگ وە تل
یاخود ئو کۆم . ھرگیز ناتوانم ل دیدکی تسکی حیزبی و ل روانگی بخداوە و باس لو پرس بکم

لردەم گب مبخ ختس رجممل بکشرامیش و پم فتھیدانی وم، شکۆی شت . کم دەوھ چونک



 وەیی و نیشتمانی بتکی نرکئ میش بم دەزانم و ھوەکترەتایی و رەوای نرە سمافی ھ ب
خۆ دزینوە ل ژر ھر بیانوو و . چندوچوونی ھر ھز و تاککی دەزانم داکۆکی لم پرس و داوای بکات

ژووییپاساوتی مرپرسیارمی برخمتی کخان کدا،دەچیت.
دیارە ھلوستی ئو کس و الین نیار و ناحزە ناوخۆییان، ک خۆیان ب نونری میللتکی بندەست 
دەزانن و، برامبر ب پرسی دەوتی کوردیی دوجام دەگرن ب روویانوە، زۆر کۆمدیی بوو، ل الیک 

ئوان، گوای پیوەندییان . ەھنای پیکنین و ل الیکی دیکش، تک تک شرمزاریی ل دەتکاسر ب قوڕی د
ب دەیان دەزگای سیخوڕی ناوچک و جیھانوە ھی، ھیچ لوالینان ب دامزراندنی دەوتی کوردیی رازی 

دەنگی ئو . ە دەنگدا دەبیستدەنگی تریشمان لتک ئم زڕ. ئم دەنگکی ئاشکرای ئو رۆژگارە بوو. نین
رۆشنبیر و بیرمندانی، سراسۆییان ب ھموو الپڕە تاریککانی تیۆریی و تزە ژەنگرتووەکانیان دەکرد، تا 

.رستیکی ھپرووکاو بۆ بئومدکردنی تاکی کورد ب دەوت ساز بدەن
دە ینگاری ھکی ھیگوت" :تی ترسنۆک نیشتمانی نییمیلل ." ست لبی کورد، کتومت مت بۆ حابھ

کانناو رۆشنبیرە ترسنۆکرکردە و بحیزب و س . ب و ن نیشتمان ب باوەڕیان ن مانئ چونک
دیارە دەبت " . خۆشویستی نیشتمان پوەندیی بخواست و قناعتوە ھی: "ھروەک گوتراوە. سربخۆیی

 ،مالی ناوبراوانی ئ و پرنسیپتئبنا . ئامادەیی نش، کپ ت ھاتۆتزاران دەرفھب کی ساندەنا سا
حیزب و رۆشنبیر و سرکردەی ئم، لسر گوتارکی یکگرتوو، پرۆژەیکی نتوەیی رزگاریی، 

.سربخۆیی و دامزراندنی دەوت ردەکوتن
 یی بیگانستواو و وابشرلت و سقرە سم بودانگی ئپ کوردب رەکت، گب" : تانی دراوسو

و دەستگا ھواگیرییکانی نیوەی جیھان رازی بکات ، دیموکراسی بۆ ئنقرە و تاران و ) وات داگیرکران(
بخدا و دیمشق برێ ،چاوەڕێ ب چینی کرکاری عرەب و فارس و تورک دەست بگرن دەست و 

و پ جبج ،رجی دیکرک و مندەھا ئتی بۆ چر دەوسکردن لری قسگوجا دەرگای ئەو بکات، ئ
."دەکرتوە و رەنگ مافی ئم داخوازییی پ رەوا ببینریت

 ک و خوا بیستووتانرێ خئ !ی !دیوتانمننھشری جم حوە ئکانییدەست رۆک بوەیتھیچ ن ،
ستا. ؟!بۆ ئامادە کرابک تا ئتڕاست، چ میللڵ؟داخۆ بباخ ت خراوەتزراندنی دەوی دامتچما ! رەچ

گلۆ تۆ بی سرکردە و رۆشنبیرە !. دەوتیان بۆ دروستکرا؟... میللتانی ئلمان، برازیل، یابان، ئرمن و
میکیاجچییکانی کورد، سرگرمی ئوە بن میت و ئیتالعات و موخابراتی عراقی و سوری و ئرزوئاسمان 

.؟؟!!تا کورد بکن خاوەنی دەوتی کرامتی نتوەییرازی بکن ،


