
  وت و جگایی مرۆڤان:  سکی سپه بۆ که
  مین   ئه کاوه

ئاخر . کان بشوبھنینین فا و سپه  بوه  گیانداره کک له  یه ر مرۆڤ به گه  ئه وه وینه  ڕاستی دوورناکه له
ک  کانییه"  یانووتووه  خۆڕا نه ستراون، له به ندی پشینیان هه یان په  ده  که یه تییه یه و سپه ر ئه سه ر له هه
  وه  سوده ردان له سه ی پشوودا ناسیاوکم به م ڕۆژانه له".  ده ردی تفێ مه ، به وه ر ئاوت ل خوارده گه ئه
   پشتر له تبوو که و  ناسیاوکی خۆی که  کۆنه وت چاوی به  ڕکه   بۆ باشووری کوردستان و به وه ڕابووه گه

  م به ، به خوی کردووه ندین ساڵ سود به  و چه دایه   باخه لهی  و وته ژیاو و پاسپۆرتی ئه سود ده
و  مکردنی ئه  زه وته دا و که رپرسکدا هه رو سمی به سه ک دوو وتاری به ی یه وه تی قادرو دوای ئه قودره
نی  زبه نی ئه بهز ئه  و به وه ه"دۆالر" نو رۆن  وته ویستن، نانی که ده ی نه  چاره که رپرسه  به ی که نه الیه

ویش  ڕاوت، ئه  کاروبارت چۆن ده  م وتی کاتک لم پرسیوه که ناسیاوه. ژی  و ئستا هایالیڤ ده وه بردیانه
  و حسابه  و سودیش به  کوردستان جگای مرۆڤانه واته"!.   جگای مرۆڤانه خودێ ئره"ت مدا ده  وه له

بوو ئاورکی  س نه ومابوو و که ختک لی قه  وه  که سکه ی که  قسه وه ، ئه به.  نه بت جگای ئاژه
زارانی   یاسا پارزراوه، هه  مافی مرۆڤ تیدا به کی شارستانی که یه که کو النه ، سود وه وه خری لبداته

 نیشان  وه  کوردستان ئه کرن له  ده ی که و ڕاپرسیانه دات، ئه  و ده  داوه  و منیشی داده یه و کاکه کو ئه وه
  هلن و ڕوو له جده نجانی کورد کوردستان به شتای گه دا هه  سه بت له تیان هه ر ئیمکانیه گه ن ئه ده ده

وز   گیای سه رخک به کو چۆن به وز وه  دۆالری سه سک به ر که گه ئیتر ئه. ن که ده" ن ئاژه"جگای 
و   به مه  ئه دیاره.  ریایه  ده  به تره بکدرت، قه   وه تدارنه سته ن ده  الیه یت بۆ الی خۆت، له که ش ده لک په

  م سلمانیم هنده که  من کوردستان و شاره وه وانه  پجه وت، به  من کوردستانم خۆشنه  که  نییه مانایه
ن و  هژاری وتان ڕووی تبک کی برسی و هه زاران خه  هه  به م رۆژک دابت که که ز ده وت حه خۆش ده

شم سلمانی   ده ن، که ن، بده  و دوو قسان بکه وه نه  ئازادی بیربکه  ناتوانن به ی که وانه ی ئه داده
تا   هه  بگره وه  چپی بن دیوارانه  چپه کی الوتم له رییه وه موو بیره ، ئاخر هه ستم شارچتی نییه به مه
ت   ده یه ندکی هه کورد په.  ر بردووه سه  به و شاره کانی ژیانم له رشکاندن و خۆشی و ناخۆشییه سه
  ".  باشترینه وه م ماه  به وێ باشه ئه"ن  کانیش ده ، سودییه" کر ل وت شیرینتره شام شه"
   نییه وه  خۆشتر ئه ست له به دا، مه ؟ لره  سود خۆشتره  کوردستان له  که یه وه ی ئه که م ئایا راستییه به
ستکیان تدا   ئاوده حماوا و بخاڵ که  و بچین بۆ ئه وه ک خۆمان بپچینه ینییه و ههمو  هه که

  گاته  تا ده وه که یه ره  جگه  فردانی قنچکه کو له وما، رووی تبکات، به ر مرۆڤ لی قه گه  ئه کراوه دروستنه
نترین وتی  وردستانیش بخاوه و ک هشته وا سود به ر وا بت ئه گه بردنی وت، ئه ڕوه می به سیسته
کان و ستی پارک و نازانم  ونه  ریکالمکردن بۆ شاری خه قمان به ، با هه یه  کاول و ورانه  و بگره جیھانه

 بتوانت و ئیمکانی  ستووه، ران دایبه کو به  حیزب وه  که یه و کاکه ر ئه گه  مه بت که  نه  کوێ و کووه
الیشیاندا  توانن به کان ده نفالکراوه سوکاری ئه نا بۆ که ک بکرت، ده یه دا شوقه هو شونان بت له ی هه وه ئه
  . خر مکی ئاسان، نه ت ببن؟ پرسیارکی ئاسان و وه ره
ند   چه ی که وه هۆی ئه ی سودی به ک ساه ن یه مه ی پشودا، مارکوس، مندایکی ته م رۆژانه له

و  نھا ئه ک ته  نه و ڕۆژه ستدا، ئیتر له  ده وت، گیانی له ای کهفری نگتر دوکتۆر به کاتژمرک دره
  نگه یاندن، ره ی راگه خنه ر لشاوی ڕه  به وتۆته  سود که ری له سه می چاره کو سیسته  به یه خۆشخانه نه



  ی که  شونهو ترک له ند کیلۆمه  وتی مرۆڤان، چه م له  نووسرابن، به یه و کۆرپه ر ئه سه تان وتار له سه
رچاوی پۆلیس و   به به) دوعا( کوردی ئزیدی  ژی، کچه وه و لی ده ته ڕاوه  سود گه ی له و کابرایه ئه
تدارنیش خۆیان  سته ردباران و بلۆکباران کرا، ده پارزن، به  ئاسایشی وت ده  گوایه  که وه کانه کداره چه

یی و مرۆڤدۆستانی  وه ته  ڕکخراوی لبوردنی نونه ی که انهمپین و که  ترسی ئه ر له گه ، مه  ک کردووه
نا  ن، ده وی گرتنی تاوانباران بده ر، هه  گه ته کانی کوردستاندا، خستویانه تییه  مرۆڤایه جیھان و ڕکخراوه

  . مینکوژرن، نات، ئا  ده وه فه ره ناوی پاراستنی شه  به ی که یانه)دوعا(زاران و هه  دوعای ئه س به که
منتاری سودی، تاوانی  رله  چل په کو حیزب و زیاتر له  وه پی سودیی و پارتی ژینگه  سود پارتی چه له
ری کوردستاندا،  رتاسه  له سه مبیستووه م من نه ، به سمی ددان پداناوه ره کو جینۆساید به نفالیان وه ئه

  !. کو جینۆساید تۆمارکردبت لی وهنفا وی خۆیدا، ئه یره  پرۆگرام و په پارتکی سیاسی له
ی  کانی سپه  و خه و پیاوه کانی ئه ر قسه سه  تروانینم له  له یه رکی سپه به م مرۆڤ گیانله  ده ئاخر که

ت  تی ده ژنۆیایه  ئه ی له که ، پانتۆه م سوده  له یه فی هه له موسمانی سه. م ، وا ده  یه وه و جۆره له
زۆ و  کو گه ج و وه چت بۆ حه  ده م کافرانه ی ئه  پاره ر به م هه وی کافران گوم بکات، به ک زه وه نه

م   تاکسی، به  ن به که ش ده یانی کاری ڕه ، تا به م سوده ن له کۆمۆنیستی کورد هه.  بۆی ه مازوو حه
ندامی پارتکی   ئه یه ستی کورد ههناسیۆنالی. ن که فزیونی کوردیش باسی مافی کرکاران ده له ر ته سه له

  بی له ره کی عه یه س دوو نوژ بکات یانیش وشه رکه ستی بت هه ده چی به ، که وروپییه کۆمۆنیستی ئه
 دوو  سک که که( ن دووب مۆراڵ واته  ده مانه  سود به له. دات  داری ده کاربھنت، له یکدا به ڕسته
  ). ک بکات یه ی دژبه وانه فتاری پچه ڕه
 کوردستان  ت به ک ناتوانن خزمه  نه مکیشیان نییه رهه ن و هیچ به که  و دۆالر کارده نھا بۆ پاره ی ته وانه ئه
شھووری  کی مه یه ی قسه نده جۆن که. ن بده ن پیدا هه کی زیاتریان بدات ئاماده یه کو ک پاره ن به بکه
  ".یت که ت چی ده که  تۆ بۆ وته خۆت بپرسه  بۆ بکات، لهت چیت که  وته پرسه مه:" ت  ده یه هه
 و  کان کردووه  چیتان بۆ ماستاوچییه وه نه که بیرمه: تی کوردی بپرسین سته  ده ش له  با ئمه واته که
کانی  نفالکراوه رژمری ئه ن، سه که  و ده کان کردووه نفالکراوه سووکاری ئه  چیتان بۆ که  وه نه ت، بیربکه که ده

ن، شاری  ده ده شان وباتاندا هه  به  درۆ و بۆ پاره ی به وانه رژمری ئه ک سه ن، نه کوردستان بکه
  سیردا بت؟  ژر حه  بۆ خۆی له  چی، که نفال کراوه  چوار کوڕی ئه  پیرژنک که کان به نه و خه
ی زیاتر  نھا ک پاره  ته  تۆی که وه میش سود جگای مرۆڤانن، ئه م کورستان و هه ، هه نی سپه زبه ئه
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