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ر،  نوه ، حاجی ئه)ن رده  به راقهم عی ست له پیاوی چاک بن ده( ناونیشانی  کدا به نوسین    له
   له  و سۆزخوازییه وه ریکی پارانه  خه ،خنه  بری ڕه  له مجاره م ئه یدان، به  مه وه تر دته جارکی

  . وه ئاگایان بنته وێ به یھه ن و ده کانی حاجی ناکه رکی خواسته  ده ران و پیوایه روه سه
  نه مکه کان نه مژه  گه ی ناسیونالیسته وه ، بۆ ئهی که  نوسینهرنجاندنی ر سه  سه ی بمه وه    پش ئه

،  مریکی بوومایه وروپی و ئه کی ئه ر هاووتییه گه ئه: م  ، دهران ری داگیرکه م و نۆکه وری پنجهتاب
انم  باپیر ی که وه کرد، له فریکا ده  ئه وڕابوونم داوای لبوردنم له  خه ڵ له گه ک له یانییه موو به هه
ڵ چوونم  گه له  ر ئامانی بوومایه گه ئه. کردوون  و بازرگانیان پوه  گرتووه کۆیله کانی وییان به وه نه

. وانیان قکرد کانم ئه  هاوزمانه ی که وه کرد، له کان ده هودییه  یه  داوای لبوردنم لهرماو بۆ ناو گه
ی هاوزمانانم  وه کرد، له رمده شه م بهست  ملیۆن و نیوک جار هه ، ڕۆژانهر تورک بوومایه گه ئه
زارجار،  شتا هه د و هه موو ڕۆژک سه ، هه بیش بوومایه ره ر عه گه چۆکرد، ئه کانیان قه نییه رمه ئه

   بۆرژوازه نگرانی پارته ندامان و الیه جی ئه ر له گه ئه. کرد ی کوردستانم ده وه داوای جیابوونه
جار  ، هنده بجه ه نفال و کیمیابارانی هه ی قوربانیانی ئه  ژماره  به ، ڕۆژانه کان بوومایه  کوردیه

  .کرد شده ڕووی خۆم ڕه
   

  
چی  کرد، که ی شورایی ده وه ر و بزووتنه ماوه  هزی جه  تا دون باسی له ر که نوه    حاجی ئه

   دوباره وه ستکارییه دهمک  که بانی به هالل تا کانی جه نا قسه  ب پچوپهکی و وڕۆکه ب پشه ئه
ی کورد   کشه ، که ی جوگرافیایی کوردستانه وته که تای هه  خه بانی ده الل تاله جه.  وه کاته ده

کان،  ه)ک کۆڕه ( ت کۆنه نانه تی ته زایه ی ناڕه  مایه ی بووه یه م قسه ئه.  کراوه ر نه سه تائستا چاره
  :   و ده  دێ والوه چی حاجی له که

  
موو  و هه ن؟ پاش ئه ر چ ناوکی لده نوه  و حاجی ئه دی چییه ، ئه  نییه وه ر بادانه گه  ئه مه ئه
   ؟ وه ی ئازار، چ پاساوکی بۆ دنته که ریه ماوه  جه ڕینه  یادی ڕاپه07/03ی  یه راوهوریا سانه هه
ر بکرت، ئیدی بۆ  سه  چاره یه م کشه دا ئه  کورت ماوه  له ، که شت نییه وه ڕوانی ئه ر چاوه گه ی ئه ئه

بری هاندان و   وای لکردووی له شه م نائومدییه ر ئه هه.  وه الی حای خۆته وی و بۆی به کناکه
  یان، چاو له واکه  ڕه ری کشه سه ر چاره سه یدان و پداگرتن له مه ر بۆ هاتنه ماوه خرانی جه هه

کان  ری کشه سه بی و چاره شنراوه ده ردا دابه سه ردستانیان به کو رانی وتانک، که روه سۆزی سه



  م هاوکشه ئه. یت که ند ده  پابه وه تدارانی سیاسی و ڕۆشنبیرانیانه سه ڕبوونی ده  باوه به
وێ  ته  و ده داوه هه ری   سه وه یه  که ت له  ئاینییه وه م بیرکردنه ئه.  هناوه  کووه ت له نتیکه عه

.  وه  ئاگایان بنته تدارانی سیاسی و به سه  دی ده یی بخاته زه ی خوا به ڕێ ڕامانگری، تا که چاوه
  مه ، ئهین رپا بکه  ناوی و شۆڕشی تدا به ی بیینه که وازمان ده  بانگه ، که یه ره نگه و سه  ئه مه ئه

  چی کردووی ؟ ڕاپ که زمه بای نه شه  یا ڕه ته که  شوراییه وه ی بزووتنه درژه
تدارانی سیاسی کورد،  سه  پیتوابت ده که  وایلکردووی،  یه ژووه  ئاوه م هاوکشه ر ئه    هه
ک  ر ناشک و تۆ وه ماوه نی و خواستی جه وه رژه ڵ به گه وستیان له  ناکۆکی هه زیان به ئاوه

تی بنن و   عیراقچیه  واز له  که وه پاڕیته ی و لیان ده که داوایان لدهدی و م،  رده چاکسازی سه
تی سیاسی  سایه  که رلشوان، که فان و سه ه  خه یه مه ئه. ن کان بده نفاله سزای تاوانبارانی ئه

  .ب توشی ده
 کام  یت، له که  ده وه ره سه کان له ری کشه سه رک چاره  چ پوه ر گیان، به نوه    ئاخر حاجی ئه

کاندا  وساوه پناو چه کان له ره روه  سه مکدا چینه رده  چ سه له.  می مژوویدا شتی وا ڕوویداوه رده سه
پناو  بانی له الل تاله جهکو  ، تاوه گرتووه ی خۆیان هه و پایه ندی و پله وه رژه  به ستیان له ده
   م بۆچوونه ئه. گرێ رۆککۆماری عیراق هه  سه رمیان و بادینان، واز له  و گه بجه ه رزانی هه وه
ی  وه ژر کارایی بزووتنه  له ی، که یه و بازنه  له وا ترازانته ب، ئه  نه وه پشته ندی له وه رژه ر به گه ئه

زمی  نای نه نجه جاڕوجه و  وه  بووی و خۆتت بۆ ناگیرته ره  لی ته وتی و ئستاکه شوراییدا تکه
ی  ری کشه سه  چارهی، تاکو که  دهڵ یسه میر فه هد و ئه ڕی پاشا فه ری لشواندووی و چاوه نوێ سه

 .نفاچیانت بۆ بدا بانیش سزای ئه و تاهن  بکهکورد 
ون  ی و خهند وه رژه پۆشکردنی به رده  و په وه ته مکی نه  چه  له یشتنته ی خراپ تگه  نیشانه مه    ئه 

،   نییه کپارچه کی یه یه سته  جه وه ته نه.   وه ته کانی نه ره  پکھنه ژهو خواستی جیاوازی چین و تو
ک  یه ندی ناکۆک به وه رژه  چین و توژی به  له وه ته کتربن، نه ری یه واوکه کانی ته شه کو به تاوه

ست و  ی ژرده ناوی زۆرینه  و به وه  بشاریته تاییه ره  و سه  ساده م ڕاستییه وێ ئه ته تۆ ده.  پکھاتووه
کانی  ی خواسته کو گوایه یت، تاوه ر بکه سنه ر و چه روه ی سه مینه  که  داوا له وه وساوه چه

تی  رایه  نونه ، کهیان بن که ندی چین و توژه وه رژه رداری به ستبه  بگرن و دهر ی ژروه زۆرینه
ڕای من  به. ین ، چیتر ناگه  وڕنه  له  بجگه وه م باره کردن له  و قسه ونه خه  مه ئه. ن که سیاسی ده

  ی به وه  و ئه داوه نجامنه یان ئه ه رانیان هیچکات کاری هه کان و سه  کوردیه  بۆرژوازیه پارته
ی   ڕۆه میشه  و هه تیان بووه رکی چینایه نجامدانی ئه ستاون، ئه نی سیاسییان پیھه مه درژایی ته

؛  گرتووه نگاویان هه  هه رناسیونالیستانه نته  و ئه وه ته ک و دسۆزی چینی بۆرژوازی ماونه مه ئه به
هتد، ...دا،  عس تاوی به نگه کاتی ته ڕ له مریکا و ڕاگرتنی شه عس، ئه ، به شکری ئران، تورکیه پشله

   بزان له سک که گینا بۆ که ، ئه رییه ۆکهخونی و ن  دژه وه سکی ناهوشیاره ی که  ڕوانگه نیا له ته
 و  وه  بیرکردنه م شوه ئه! ی تۆ وه گات، له  ده وانه نجامکی پچه  ئه ، به ستاوه دا وه گه کوی کۆمه

کانی چیتر  وییه ته  نه نده  بۆرژوازی و پاگه ی نوێ به وه ڕکردنی نه  خۆشباوه  له ، بجگه یه وه پاڕانه
  هراوییانه  ژه نده م پاگه  ناهوشیاریماندا، به ش ڕۆژانک له ک چۆن ئمه روه ، ههمی ناب رهه به

   !فریومانخوارد
ت   وه زبوونه پاشگه.  وه زبه  و لی پاشگه وا ئاساییه  ئه، وتنه ت تکه م بۆچوونه ریش ئه گه    ئه
ت   و ڕزی شۆڕشگانه وه کاته هرزتر د تیت به سایه دا که وساوه ری چه ماوه ندی جه وه رژه پناو به له

دری  و هه ره  به ژووه  ئاوه وه و بۆچوون و بیرکردنه ر ئه سه وام بوونت له رده م به خش، به به پده
ڕخستنی  بات بۆ به ، خهب  ره رانی عه روه  سه ڕوانی له بری چاوه له  ره وه. بات تاییت ده هه

بانی  بری سۆزبزواندنی تاه ، له ری بکه ماوه ی جه وه  و بزووتنهخۆکان ربه  سه رییه ماوه  جه ڕکخراوه
ی  ی کشه وه کالییکردنه پناو یه یدان له مه ر بۆ مانگرتنی گشتی و هاتنه ماوه و بارزانی جه



  وه رانه نگه م سه نیا له کانیش ته وساوه باتی چه  و خه ری شۆڕشه نگه  سه مه  ئه ره وه.  یی بکه وه ته نه
کداری و  ڕی چه زانی سی ساڵ شه خۆشت باشتر ده. ستی دنت ده  و به ستھناوه ده وتنی به کهر سه

باتی  نگاوک خه ب، هه ره یمانی بۆرژوازی فارس و تورک و عه ، سی ساڵ هاوپه هودنه
  وه وسانه کانی چه ا و ڕشهفیۆ د کان به وساوه نجی چه ڕهوام  رده کو به ، به وه پشه برده نه
  و بازنه  ئه ری بوو، که ماوه ڕینی جه نیا ڕاپه  ته وه کو ئه به. وبوستورتر و ماورانیش زیاتر  هئ

یی  ری ڕشه سه رهر خوازیاری چا گه ئه. کانی شکاند یمانه ی بۆرژوازی کورد و هاوپه داخرواوه
ی  باتی ڕۆژانه  خه وه  ئهکان و وساوه  چه  ڕیزی چین و توژه وه ی، ئه وه وسانه مانی چه  و نهکان کشه
  !ری ماوه جه

  


