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  کان  ڕووداوه ندێ له ر هه  سه  کورت له رنجککی ند سه چه 
                      

  ی ئامرلی                                    که وه قینه ته. 1
 تاوان ترین و پیسترین په رم بوون دا، چه  گه ر وا له مامی خونی بۆش و تیرۆریزم هه مووز حه  مانگی ته له
  . قوربانی ژار بوونه کی هه نھا خه دا ته م نوه وت، له کی ئامرلی که ر خه به به

  . عراقدا کانی بۆش پان ئیسالمیزم و ناسیونالیزمن له ته  واقع دا قوربانی سیاسه قوربانیان له
کانی ئازادی خوازی دونیا  و هزهروا کرکاران  ر هه گه ئه. یه دواوه ساتی تری به  کاره تانه م سیاسه وامی ئه رده به
م قوربانی  رده  هه وه کانیه موو پکھاته  هه النی عیراق به وا گه  ئه وه کان بمننه  ڕووداوه ر له ب ڕۆی کاریگه به

  .ن ده زیاتر ده
  . یه دا هه که النی ناوچه ی گه ر ئاینده  سه ری زۆر ترسناکی له  عیراق کاریگه ڕی تیرۆر له ی شه وه م چ بوونه ئه

  . وه نه که کان قوولتر ده کان و برینه تیه زاله  و موسلی ڕه سره غدا و به کانی به ی شاره قوربانیانی ڕۆژانه
ترۆل و غاز پکانی ئامنی  ته  سیاسه مریکا و ووتانی ڕۆژئاوایی و ئوسترالیا ستراتیژو ئامانجی خۆیان له ئه
  .ندا تی ناوه  ڕۆژهه ه ل  مۆدلی نوی جیۆپۆلتیکه دان به شه گه
تی  وه کانی ده  سیاسه کانی نو هزه سادی ئیداری و کشه ی و فه نده وی گه  گره  له کانی قاعده ی هیزه شه گه

  . عیراق دایه
  . کانی قاعده ی هزه شه یدانی گه  مه بته ر کاروابوا کورستانیش ده گه ئه
ت و هاووالتی  سه کانی نوان ده رزه ر ده گه ئه. کی کوردستان اوی خهو  بۆ ته یه وره ساتکی گه  کاره مه  ئه که
  . الته سه  ده ست له به خۆن مه ری خۆیان ده وا خۆیان سه تربوون ئه وره گه
  .چ و خراپی ده ره  به وه  زۆر باره روا دێ له کی کوردستان هه رانی خه تی ژیان و گوزه زعیه  وه نموونه به
ماکانی  بوونی بنه  و نه می بودجه کریی خانوو، کهری نرخی کاالکان و  سه بوونی و چوونه اری و نهی بک له سه مه

  .مھنان و هتد رهه ئابووری به
باتی خۆیان  کانی خه وته سکه  پاراستنی دهن و کان بگه ساته ری کاره  کاریگه کی کوردستان بتوانن له هیواین خه به
  . بن
  
                                                       مالکیتی نووسی حکومه چاره. 2
ت ستراتیژی  نانه ته. دری وتی سه ی توافق و ڕه ره ڵ به گه بی، له تی مالکی تووشی گرفت ده روا دێ حکومه هه

تی  مهکان ترسی ڕووخانی حکو مریکیه  ئه م ڕۆژانه ، له کار بووه ست به  پشتیوانی مالکی ده مریکا به نویی ئه
یمان  ب و ئیران و ئیسرائیل و ووتانی هاوپه ره توان دونیای عه رناتیڤ ده لته  ئه  و نازانن کامه یه مالکیان هه

  .کات ڕازی ده
تی   پشتیوانی حکومه  که وه ی ئاگادار کردۆته بانی و ووتانی ناوچه کو ئران و تاه کانی وه ناه مریکا که بۆ ئه

  .ن مالکی بکه
غدا   به  و له  ڕومادی تا ناسریه له. بات رکوت و کوشتن و بین وگرتن و هتد ده ست بۆ سه روا زیاتر ده ههمالکی 

کان دژی  مریکیه ت ئه نانه ی مالکی و ته ست ئاوایه م ده ئه.  ریکی گرتن و کوشتنه ک خه موو الیه  هه و دیاال به
  .کات دهیان  ی نادروست به  ئاینده دری جۆرک له وتی سه ڕه
ڵ  گه زگاکانی له موو ده  هه یمانی کوردستان به کانی کورد و هاوپه نوابهستانی   وه سته  و ده140ی  ستانی مادده وه
  .دات ر و ب مانا نیشانده  ب کاریگه ی تر دیپلۆماسی کوردی به کانی هنده وت و گرفته ی قانوونی نه له سه مه
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     .تی مالکی ڕووخا؟ ر حکومه گه ب ئه یمانی کوردستان چی ده وپهوستی کوردو ها  هه یه وه پرسیار ئه
  
                                             کانی ئۆپراسیۆنی تورکیا ره گه ئه. 3

ر سنوور بۆ   سه ربازی له زار سه  هه140   زیاتر لهی عراق وه ره زیری ده ولی زباری وه  قه  بهتورکیا ئیستا
  . وه وێ بقۆزیته یه وای سیاسی عراق ده ش و هه رزی هاوین و که  و وه یه هرش ئاماده

 جیا   نموونه ربگرێ به وست وه ت برۆخ و کوردستان هه  عیراق تک بچیت و حکومه زعی سیاسی له ر وه گه ئه
لیل   سنووری برایم خه ه ل وه  جیاتی بۆ تورکیا بباته کانی له بابه ی ده وا تورکیا لووله  عراق ئه  له وه بوونه

  .ب  نه شنه م چه هیواین کاری له به.  ره گه  ئه مه ئه.  بۆ خۆی ساتکه وکات کاره ئه.   نیه  فیزه پویستیان به
 پشتیوانی و   له کریت نه ده راورد  تورکیا به کی کوردستان به  خه کان نه نگ و سوکی هزه  سه  له چونکه

  .یدائیمکاناتی  ماددی و ئابوور
کانی  وه وێ کارێ بکات و نه یه بژاردن ده کی هه یه نده کو پرپاگه خۆی خۆیدا و وه ولی ناوه  هه تورکیا زیاتر له

  .کان رازی بکات مالیه که
وا گرفتی زۆر بۆ ستراتیژی  ر ببن ئه گه ردا ئه نگه ک سه  یه رم له تی هه کانی گریال و حکومه رچی هزه گه ئه
  . وه ننه رلیتاری تورکیا ده سکه تی عه وه کان و ده همالی ربازی که سه
. خی خۆیاندا  ناوه  خۆیان له بۆند ی لی ناوه ن بۆ حه نجام بده  هاوین ئه ر ئۆراسیۆنکی دیاریکراو به  هه نگه ڕه
  لی له تی گه  دژایه یهبۆ.  نده ر مه ره دا زه م نوه تی  کورد له داری ناو میلله ژارو نه کی هه ر خه دا هه م لره به

  کانی تورکیا زۆرن و له  کورده وه خۆشیه  به. کوردستان وته ڕ که ر شه گه  ئه وروپایی زۆرگرنگه ووالتانی ئه
     ...!!  گیرفاندایه مانیا ئای کوردستانیان وابزانم له ئه
  

Erth live  . 4 
مستردام و   سدنی و ئه واوی دونیا سازکرا، له تهوا له  ش و هه تین کۆنسرت مۆزیکی بۆ چاککردنی که وره گه
 . واکردووه ش و هه کانی که ر و ترسناکی ئاوگۆڕه  کاریگه ستیان به ندان هه رمه نی تر، هونهمریکا زۆر ووتا وئه
  .. ته ر کارکی موسبه م هه برد، به ی ده ڕوه مریکا به رۆکی ئه  جگری سه رچی ئالگۆر کۆنه گه ئه

  . خۆشی ئایدز زۆرتره داری و نه رمایه کانی سه ڕه  شه  مژوو قوربانیان له کان له ییه  ژینگه اتهس کاره
شی شر  ر به میشیاندا هه و له ئارا وه ند سالیتردا دیته ی چه  ماوه کی تریش له  تسونامیه وه ر کار وابوا ئه گه ئه
  ..ێ که ژاران ده ر هه به
               ئیسالم ئاباد وتی سوور  له  مزگهنی ئاییچوونی قوتابیانی هه . 5

ی پانئیسالمیزم و ناسیونالیزمی  شه ک و گه  الیه  پاکستان له تی له یه کانی ئابووری و سیاسی و کۆمه کشه
  . ن زیاتر کردووه زار قوتابخانه  هه150  قشی مدارسی دینی که رچی زیاتر ڕۆڵ و نه  پاکستان هه رست له په کۆنه
  .کارهنا رکوت و هزی به  سه ر هاتوو دووباره گه  ئه یهژی دا و مه مره  ژیانکی مه ف له رره نال موشه ره جه

  ج لهالنی پاکستان هیچ قازان رستترن و گه په الت کۆنه سه  خودی ده  له یه رستانه په  کۆنه م هزه  ئه نده رچه هه 
  .ن وتن ناکه رکه  و سهڕووخانی

  
                   کانی عراقدا وری یانه  ده ولر له ی هه انهتنی ی رکه سه. 6
  ل له هید مورسه  کات شه وه ولری بیر هنامه رزشی شاری هه وتی مژووی وه ولر ڕه ی هه وتنی یانه رکه سه
لیل   خهجات عبدولواحد و شرۆ  دۆم و نه ده سعه  و ئه کرد یان قادر کفته ی بروسک و نادی هرش یاری ده یانه
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ر  عومهکو مامۆستا یاسینی گۆلچی و  رانی وه  یارکه ی تاخی بریتی بوو له ولیر و یانه ی هه ی شورته  یانه له
ریمان و   و نه خالس قۆجهد عوسمان و مه مبار و محه رزش مژووی کانۆ عه ی وه م مژووه ئه. یانی تر  دهلیم  سه
وان  ویستم شاخه باس و خوال خۆشبوو ی هاوڕی خۆشه ازل عهد و ف حمه ید ئه ونی سه  عهرسۆر و باح سه سه
دانی تر   سهسرۆ ولود و مامۆستا خه د مه مه مۆ و محه لیل مه د خه مه کو محه رانی وه  و یان ڕاهنه جیده مه
  .  بیر ماوه م له نده وه ر ئه  من هه وه داخه به
ی  سته ر جه  سه  لهخشاندنی ئای کوردستان  نه. اردتک کی سیاسی به یه نده کو پروپاگه  ئیستا وه وه داخه به 

وان بۆ پشتیوانی  تی ئه کی کوردستان و حماسه تی خه وایه ته ستی نه قیب هه ی ڕه و سرودی ئهران  هانده
  .ن ده یان نیشانده که یانه
بی جا  گینا نان باو ده ان ئه کوردست  له  مۆده پاندن بۆته ڕ سه الم باوه ب به ڕکی هه ر باوه  هه کی ئازاده خه

  .هتد...رزش وان بیت یان دکتۆر ر بی یان شاعیر یان وه نووسه
  !  رامه چ حه  ماخۆی نه ماڵ به ؛   ده یه کی کوردی هه یه له سه الم مه به
  
                                            میر بو ئه تیرۆری ئه. 7
کات  میر ده بوو ئه ی بریندارکردنی ئه تیست دا ئیدانه حکمه–نیستی کرکاری ئیران کی حزبی کۆمو یه یاننامه  به له
  . وه ی بوکرده وای تیرۆر و ئیدانه د هه حمه یران ، دواتر ڕبوار ئه  ی حوزه4  له
ستی   ده بهکو هزکی سکۆالر  ی و وه که که ڕه مانی گه من و ئه  پناوی ئه  مرۆڤ له یه وره ڕاستی تاوانکی گه به

  ..ری بۆ ڕکبخرێ ماوه ی جه ب ئیدانه  ده.کرێ هید ده پانی عراقی شه کانی گۆڕه شی هزه تاوانی ڕه
ر  گه ، ئه مانیان دارشتووه  تاکتیکی هزی ئه  که یه  هه و هاوڕییانه م له م من پرسیاریکی  گشتی و هاوڕیانه به

  .کان بکات؟ مانی ناوچه توان ئه ۆن دهی بکات چ که رکرده مانی سه توان ئه هیزێ نه
ی ت  بابه ی ده مه  ئایا مقاوه کانه نگ و سووکی هیزه  سه یه وه ست ئه به گرن مه رمه تیڤی وه گه  نه  به م پرسیاره ئه

ند  زان چه غدا ده  به بی و ناسیونالی له زهه کانی مه س کشه موو که  هه!کرێ  کالشنکۆف ده پاشی به  و ئه72
لیمه لیم بوو یان سه  سه م ئیختیاره ، ئایا ئه ۆزهئا ..  
  ی ئازادی نیه ره کی تاکتیکی به یه زمه  زیاتر ئه مه م ئایا ئه دا ڕۆلی گرنگ ببین، به م نوه ری له گه  ئیراده نگه ڕه

  .. کانی نین رانی تاکتیکه و داڕژه
  ..هیدانی ئازادی و سوسیالیزم میر و گشت شه بو ئه ۆ ئهرزی ب ربه سه.. هم ی بۆ هاوڕییان ج ده که مه من وه

  
  ئاسۆ حامدی 

  2007مووزی  ته
  
 

 


