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مھ كردوومانھ بھ ھی خۆمان، ئھویش الفیتھ نا ئ ك كھ بھعس دایھ واسینھ بۆ مردوو، بھعس لھ  بھداخھوە كھلتوور ھھ

ك دەكوژرا، راندا كھ سھرباز راق و ئ نھ گشتیھكاندا الفیتھی پرسھی جھنگی شوومی ع  بۆ لھبھردەم مزگھوت و شو

م بھ خھتی دەواسرا، بھ ی حیزبی بھعس ھھ تی! سپی دەنوسرا نھك بھرەنگی ئا مھ ھھر لھدوای نھمانی دەسھ  وەل ئ

ی م بھرەنگی ئا می كوردستان،  بھعسھوە لھ كوردستان ئیدی ئھو نھریتی بھعسھمان گواستھوە، بھ حیزبھكانی گۆڕەپانی ھھر

تی ب یان ك خزمی دووری یھك ت، پارتیش ھھروا   ئھندامیئھگھر كھس تی بووە ، ئھوا ناوەكھی بھرەنگی سھوز دەنووسر یھك

  .ھھروا و شیوعیش ھھروا و سۆشیالیستیش

نھواری شھڕە پھڕۆی حیزبایھتی و شھڕی ناوخۆیشھ بھراستی ئھمھ بھ پلھی سھد و ھھشتا لھ  .!ئھمھ گھرچی مانھوەی شو

می كوردستانھوە  وكجاران لھ كھرك. گیانی شارستانیھوە زۆر دوورە می بھعس لھ ھھر ئھم دیاردەیھ نھبوو، دوای رووخانی رژ

ت ئھو دەمھی!. ھاتھ كھركوكیش وەكو پھتایھك ك بھ چاكی ئاگاداری سھرەتای ئایینی ئیسالم ب غھمبھری ئیسالم  ئھگھر كھس كھ پ

غھمبھر را بھ بیدعھ، ھھربۆیھ ئیسالمھ ئھم پرسھگرتنھ ك خۆی لھ ژیاندا بوو، پرسھگرتن بۆ مردوو نھبوو، دوای پ

مھ. سھلھفیھكانیش دژی ئھم بیدعھیھن دا نھب كھ ئ م با الفیتھو الفیتھی حیزبی ت ت، بھ ن پرسھ بۆ مردوو نھگیر ی  نا

ك الفیتھی مردوویھكی پ نیشان  چونكھ مردن زۆر خۆش نییھ كھ تۆ ھھموو. ناشیرینكردنی رووی شارستانی شارەكانمانھ رۆژ

 ..بدەیت

ش ھھزار و چوار سھد ساڵ پرسھباری نھزانیوە، ژوو پ كی خاوەن م تھنانھت لھ ئایینی كۆنی  كورد وەكو میللھت

كی ئاری نھژاد خاوەن كھلتوری ز لھو كھلتوورە بگرین و  زەردەشتیشدا، كورد وەكو گھل تایبھتی خۆیھتی، دەب بھ ھھموومان ر

نین، تھنانھت  شارستانی بخھینھوە بھر میللھتھكھمان و بھ كھلتووری ھیچ میللھت و نھتھوەیھك پیرۆزی بكھین و رۆحی و نھیش

غھمبھریشدا پرسھ بۆ مردوو تھنھا لھ سھر قھبران كراوە لھ كاتی بھ خاكسپاردنی  عھرەبھكانی پیش ئیسالم و لھسھردەمی پ

ی خاوەن مردوو دراوەتھو مردووەكھدا و ئیدی تھواو بووە و ندەی دیكھ خھم و مھسرەفید  ە، نھك بھ پرسھگرتنی س رۆژە ھ

ت ھكی و. خاوەن مردوو قورستر بكر ژەدانھ بھ رۆحی خ كھلتوری دیوەخانی ئاغایان لھ  ئھم پرسھگرتنھ خۆی لھ خۆیدا در

ھكی و عھشایھریھكاندا گھ خ ی كوردستان ، كھركوكیھكان بھدەر لھ براكانیان لھ شارەكانی دیكھ تھنانھت كوردە. كۆمھ

كی عھرەب یان لھ  یھ، گوایھ)دیشداشھ(پیادەدەكھن كھ پھیوەندی بھ ئایینھوە نیھ ، ئھویش لھبھركردنی  كھلتور نكھ و ناوگھ ف

نك دەكاتھوە خۆی بیاباننشین بوون، كھچی ئیستا عھرەبھكانی لبنان و  ئھمھ بۆ عھرەب شیاوە،چونكھ كاتی!. كاتی گھرمادا ف

نك نھ ف زەوەنھ ھكان ئھوسوریا و شو  .دیشداشھیھ بھالیانھوە ق

واسینی الفیتھی حیزبی  ئھوەی كھ ئھمرۆ لھسھر ئھركی پاریزگای كھركوكھ و پاریزگاكانی دیكھی كوردستانھ كھ دیاردەی ھھ

نھ گشتیھكان قھدەغھ بكھن، كیش بھرپرس نیھ لھو ئاكارەی خاوەن مردوەكھ، چونك لھ مزگھوتھكان و شو گومان ھیچ حیزب ھ ب

ت ھھر دیاردەی. تھنھا ئھوە دەكات بۆ كھش و فش و خۆدەرخستنھ و ھیچی دیكھ خاوەن مردوو واسین  ئھگھریش بكر الفیتھ ھھ

ویستی بھ الفیتھ نیھ و وەسایل زۆر بۆ ت، چونكھ مردوو پ ك و ناسیاوی مردووەكھ، ئیدی با  قھدەغھ بكر ئاگاداركردنھوەی خھ
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