
 
 

  . بره زه ما به  ، ئه بره سه به ۆهت
. کانی شاخ   بۆ ھاوڕێ درینه کی کراوه یه نامه  

 

 
 

١٣/١٢/٢٠٠٥ر  نوه    حاجی ئهزور               شاره گوندی شاتوان له١٩٨٠سای  
 

  باسی له ١٩٧٤د شۆڕشی دوای شکستی  قه  دنیادا به  لهم شۆڕش که تونم بم ھاوڕیان ده
   بۆیه. بوبت  سته کی زۆر ماندووی ژرده یه هوامی کۆیل رده ونی به  خه  که کردبتک ئازادیه 

ب نان ،  . موومان ھاو ڕگا بوین  ھه ڕاسی ئمه  به ھنم ، چونکه کار ده ی ھاوڕان به ووشه
کی ژیان  یه موو چرکه  ، ترسناکی ھهی ژیانی مرۆڤ کانی ڕۆژانه ب جگا ، ب پویستیه

کک   یهی بینیندک مه وه ند ده چه فا  وشیروان موسته  کاک نهبیرم دت کاتک .  دان ست ده له
ڕوعی  ندین جار تبه  چه  که)ی ناز  نی کارگه خاوه (شید دینی حاجی ڕه جمه  نه وانه له
ند  مه وه ی ده جاران ئوه  ئایا جارک له، ی بوو ، ووتدام کرد ی سه قادسیه زاردیناری به ھه٣٠
ر  گه ئه .  بنرن؟ رگانه م پشمه ستیک بۆ ئهی ال ک پاته یه  گونیه  بنه وه ته  کردوه وه رتان لهبی

وت  که رده وشیروان ده ی کاک نه یه م قسه به . س وکاری خۆتانن یان که  زۆربه وه  باسه وینه بکه
 پی  ی الستیک له اتهبوو پروا  شدا ھهستیڕا  له.   پ بوین  الستیک لهی ی کوڕانی شاخ پاته ئمه



 تانی کوردستان پیان ینه شمه و بهژاران   ھه  نیه وه ی ئه  ، ئهی شانازیش بوو  و جگهبوین
ی  پاته کوردستان به بۆ وه ڕانه و گه کی کوردستانه ڕینی خه ی ڕاپه سایه  دون لهین ده

. ؟  کوێ ھینا   تان له موو موک و ماه م ھه  ئهی  ئه !!!! وه الستیکه  
   به  کهن که کی کوردستان ده  خه  داوا له وقاژێ له  په ته وتونه دستان که کورتدارانی سته ده
  ستن چونکه تی خۆیان ھه وایه ته و نه )   عراقی خون و تیرۆره ست له به مه( مان رکی نیشت ئه

 بیاری کوردستان تا ئستا ن تدار و خاوه سته ی ده ئایا ئوه  یه وه ئه  ، پرسیار  نوسمانه چاره
.ن ؟  کی بکه  خه  له و داوایه ستاون تا ئه تی خۆتان ھه وایه ته رکی نه  ئه  به نده چه  

دان  تان دا تا ئاواتی سه وڵ  ھه نده  چه  ئوه ، وه شایه وه کاتک عراقی خون وتیرۆر ھه
زار قوربانیانی  دان ھه  سه وخۆی و ئازادی ربه ئاواتی سه رگ و دڵ پله مه ھیدی جوانه شه
دان بتاوانی  کان ،سه عزیبی زیندانه ی ماندوی ته دان ڕۆه نفال وکیمیاری باران ، سه ئه
کان ،  زار گوندو ھاوارودادی گوند نشینه ندین ھه کان ، چه قامه ر شه ستژکراوی سه ده

.دی ؟  بته  
ن  که دا ده ھیدان وئمه بانیان و شهورڵ ق گه  درۆ له  ساه١٤ی   ماوه  ئوه شک له  به وه داخه به

ی   کاتک پمان بن ئوه  که  ،  ڕاسته وه ھننه  مان بۆ ده رانه تنه خه ڵ بوبیانوی نادروستی ھه
   ناسکه که  ، زوفه  ساوایه که ته حکومه( ن  مه رده م سه   باشوری کوردستان گل ترین مرۆڤی ئه

مریکاو ڕگامان  ئه ،  یه مان تازه که زمونه  ، ئه دوژمن گیراوه ورمان به  ، چوارده ، ووت ورانه
تاوی ھاونی کوردستان ئاشکران ،  ک خۆره ک وه مویان درۆن ، درۆیه  ھه مانه ئه) پنادات 

ڵ ڕوخانی  گه کان پیان ووتین له یهمریک ی ئیتحادا  ووتی ئه  ڕۆژنامه کاک عادل موراد له
 درینمان کی   ھاوڕیه کاتک به. ین  که  پشتیوانیتان لده ن ئمه ت بکه وه دامدا ئیعالنی ده سه
  . وڕاست ناکات   ھیچ نیه  عادل ئاگای لهندامی م،س ووت ، ووتی  ئه  ئستاکه که

 سانی   پشتر له  که وه شه  س به شکردنی عراقی کرد به ھنرکسینجر پشنیاری دابه
تی  رکردایه تونی بلر ووتی سهم  به!!!! مان پشنیاری کرد  وشیروان ھه  کاک نهشتاکاندا  ھه

.   وه ی بمنته کپارچه یه  عراق به کورد بیاریان داوه  
افی رغ سنوری جو النه  گه وه  ئه .  یه  ڕیفراندۆم کارکی شارستانیانهلیزاڕایس ووتی کوندو

  یان داوهرکان بیا وعراقیه  کورد رکرده سهت  خانمی ڕایس دواتر دهن  که خۆیان دیاری ده
  .   وه یی بمنته ک پارچه یه عراق به

چی  که. خۆی  ربه  سه ن دا بهنگیا رمیدا  ده ڕیفراندۆمی نافه کوردانی باشور له% ٩٨ له
  .  ت بووه فیدرالیه بۆ  نگدانه و ده ئهان تی وو تداران  سته ده

ژارو   ھه که و خه ک گوتان له یه نھا چرکه تداریتاندا بۆ ته سته ی ده  دوورو درژه و ماوه له 
تداران  سته ت و ده سته  دهکانی ندیه وه رژه بۆ پاراستنی به .  گرتوه  نه ته ینه شمه به

    کراوه ره وه کی زۆر گه ژره  ژربهتنی  ، که رکارک ویسترابت کراوه ی ھه رخونه ده به دیزه



 دواڕۆژدا    تا له و تاوانه ن له شداریان بکه رن بۆ جارکی ترو به به خشته ل له وێ گه تانه  ده بۆیه
.شی شر بت  ل به شی گه ش بکرت و به  دابه وتاوانانه ی ئه تۆه  

کاری  موو تاوان و خراپه و ھه ئه بۆ  وه ڕته گه کی ده بوونی خه شدار نه  به ب ھیوایشتان له

  ن که که دهقک داوا   چ حه به.    .  کردوتانه ی که ی وکاری نایاساییانه نده وگه
کی  ی خه ڕوی تۆه  ئستا ڕووبه  بۆیه . ؟نگتان بۆ بدرت   ده ش مجاره ئه
  .  بره زه ما به  ئه ربره سه  بهش  و تۆه وه بنه ده
   
 

      
 


