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  ختیار بههاواری  رکوک و ی که که وه قینه ته
   دایکی  بۆ وه یه که  ناوتابوته له

  ؟ هاریر پرس  آ به
نه نگه هاوڕێ زه

 
                                        
     
  راق و کوردستانعکانی   رکرده   بۆ بوش وبۆ سه وه ره مبه هغ پ له
  
 نی مه خۆشترین ته ی  زهارو ه د لهبووی   ئامادهپۆلی پنجینجی  ار کورکی گهیخت به

رو شونی   سهمرۆ  ئه تاکو.ایژ ڵ دایکی ئه  گه  لهو نفال کراوه  ، باوکی ئه بوویژیان
 ن بوو وه  هیوای ئه ر به  هه که وه قینه  دایکی تاکو رۆژی تهوخۆی . یهیار نی دباوکی
و  وه  داخه هم  ب ، به وه وته ست بکه وارکی باوکی ده هرۆژان ئاس  رۆژێ له ،که
  ت به باره سهاک بو و نی ههارو اوهچر  م هه چی ئه ماو ،که دامی دیکتاتۆر نه سه
سن خون  ئا ڵ به  تکهکانی هرکوکی که ونه و خه سته جه دا که وه قینه  رۆژی ته  له.اوآیب

 بۆ یژنیق  ده وه که  ناو تابوته  لهم  به.کردنماڵ ئاوای بۆ برت بت وده وزده و خه
 ت من  جی ده ا ین ته  بۆ دایکم به کهی ، م ئازاره ن لهاتو ک ده :یت دهو  دایکی
  بگات ؟
  رکوک ؟ ی  شاری که که وه قینه  ته ر به رامبه  به یارهسرپر ک به

خر؟  موو بن نه  هه نگه ار نیت؟ رهیرپرس هبک  یه هیچ شوه ر تۆ به مبه هغی پ ئه
من  ، کردایه نفال م نه ر باسی ئه ی من گه ؟ به وه داته مکی تر ده ر وه مبه هغم پ به

م من  بهت ،  وه که ده رنه م به هتی یهاریرپرس و به  ،ئه کردایه  دروست نهمنفال ی ئه وشه
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  .رچوو  سه  به مه رده و سه م ئه کی باسم کرد،به  بۆ خهنفالم داهنا؟ ئه
ی چشتم کرد؟ بؤ هه کرد و من باسی حوری و بهکی ترم  ایهیی من باسی دون به

 من   به!؟تن مردن بکات ش کو ت له زه ز و له  ،مرۆڤ حه ووهدگۆریتان واتان ل کر
ستۆ تاکو   ئه یگرمه  ده وه ته  جورئه  به ستۆ؟ وه  ئه گرمه تی خۆم دهارر پرس شی به به
  ؟ وه مه  مژوو خۆم پاک بکه له
ترین دیکتاتۆری  وره ست  گه ده تی ئراق و کوردی له یلهی جۆرج بوش کات م  به

خۆی  . و ئابوری ئراق وه ستی مانه به ک بۆ مه یه ئازاد کرد و دوای ماوه جیھان
  یه وه  مانای ئه وگۆرانه کی ئهۆر ناوه. م  قه دایه) ل  موحته(ر   داگیرکه به سمی ره به
موو   هه مرۆ به ؟ تاکو ئه مریکیدایه ئهۆی تس  ئه تی لهوهاو انی ی پاراستنی ژ ،که

ت بکات ،  ن جورئهاراقدا ناتوع ترین ئاست له وره رۆکک تاکو گه ک هیچ سه شویه
  .کرت رکوک ده  که له  ،که وه  بته  نامرۆڤانه وه  کردهو رووی ئه رووبه
رووی  هن روو باتو اس ن  که  ،که  خوار کردووه اوهچرکوک  ندانی که موو کارمه  هه
رکوک  که تی خۆیان له قونسولیه.  وه عس یش بته کانی کۆنی به ت قانونه نانه ته

 ، وه ر ئه ک هه ،نه ئاگاداربتون  بکهرکوک  پارزگاری که  بهی پرس  وه  ب ئه وه کرده
 دستی  رکوک به سی شاری که ند  که هچ  ت که  نایه  ژماره کو تاکو ئستا له به
  . دادگاش کجار بدرنه ت یه نانه ی ته وه  ئهب، كرا کوژراوهش ئا کان به مریکیه ئه
   بهانک هیوکرک ی که وه تی مانه رسیاسه به مانگی چواردا کوڕو باوکک له ک له ر وه هه
ندترین  مه وه ده له( نزین  ی به  سره چن بۆ  زوو دهییان  به م باوکو کوره ژاری،ئه هه

ک  یه قیقه م بۆ ده  ، به ان نیهیوت مریکادا  نه ی ئه زۆر شار  له ادا،کهیشاری دون
 دوای یان وان ل کرد کوشتیان قه کان ته مریکیه م ئه ،به) نزینان ل نابرت به
  انهیرکوک و که ی ئه وه ک ئه س دادگای بکرت، وه هی ک وه  ئهب، بووه ه هه   ان بهیوت

ش  مریکیانه و ئه کرد داوای ناوی ئه تی نه هئر جور ،پارزگار هه بووبتن وایه مرۆڤ نه
  .   یان کردووه که قه  ته بکات که

کانی   پالنه  له مریکیدا دانی پدا نا که مانی ئه رله م په رده  به بۆش چۆن خۆی له.
 یئیعتراف مه ئه.ان هنایل شه زمانی کوردی خۆمان مانای فه وتن، به که رنه ئراقدا سه

  ؟. جۆرج بۆش  واتهبووخۆی 
 رکوک  ناو شاری که وه رنه گه کان نه رکوکیه رکه گه ، کاتی ووتت ؟بانی رز تاله به

   ؟؟؟؟ ته خیانه
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ی هنا ل هش هفری  وپه ئه ی ئیراقخۆحوکوموت؟ ژیانیان هر ب رامبه  ه ب ارهسک برپر
رکوک  کی که ی خهانیزانی ژ  ده ، ئایه وزی به غدایه ی سه  ناوچه نھا له نترۆڵ تهکۆ،
 شاری  مرۆ له زانی تاکو ئه  ده ژێ ؟ ئایه  چیدا ده مرۆ له تی ئه سه ی ده  سایه له
 پی  زانی تاکو ئستا به ؟ ئایا ده واسراوه عس هه کانی به رکوک هشتا قانونه که

رکوک   که ر به الرو دوزخورماتووسه ماڵ و کفری که مچه  چه عس، که کانی به قانونه
زانی  ؟    ئایا ده دا زاه و شونانه ر ئه سه به رای  عس و وفیق سامه قانونی به ؟ نین
  رب چووه ان؟ عهی مای باو باپیری خۆ رکران له  ده ویجه زای حه کانی قه هکورد
 عسس دوز   پ  قانونی به مۆ دوزخورماتوو به زانی تاکو ئه ان ؟ ئایا دهیجگا

کان؟  نفاله  س و کاری ئه  بۆ که یه ورترین ئیھانه  گه مه  ؟ ئه  تکریته ر به خورماتوو سه
ی  عده موو وه وهه  پ ئه کرد و به یان قبوڵ نه یه م ئیھانه ختارو دایکی ئه  به بۆیه

رکی باوکی  به ی خه وه  هیوای ئه    به میشه ار ههیخت به. رکوک  که وه پاندرا هاتنه
ر  ار ههیخت زانی به ن بوو؟ دهارو رچاوه م هه ستی خۆی ودایکی؟ به  ده بگاته
 ناو  ر له هه. بوو پارچه دا پارجه مجاره ی ئه که وه قینه ته  له وه تی باوکیه سره حه به

کو   وه هو نه رز ناکه رتان به ؟ بۆ سه ارهیرپرس ی قیژاند کتان به  ده وه که تابووته
  رپه ،ئه ریشه وور،کاک بستوون،مامهیح ،وریا سدین فات جمه رز نه ربه هیدانی سه هش

  .هتد...د،کاک ئازاد  محمه ره دین قه زه ،عه
ست   ناو ده ست له کات ده  دهانییرمـ فا گه  هاوار بۆ مسته وقیژن ار دهیخت کاک به

 وجاریکی تر نقیژن  و دهنگ نابن ب ده،روانن  اوهچر  ی تریشدا هه ژانهو له
 ئاست دوژمندا  وستن ، له  خودانی هه کات ،که  ده کانه و خه  هاوار بۆ ئهنقیژن ده

  چاو نزم نین؟
   وانوری و مه  بانه رله زانن هه کانی تری کوردستان،ده رۆکه رم وسه رۆکی هه ی سه ئه

عفرین لو شمیا تاکو ق وه رسیمو ئورفه کرو ده اربهی تاکو بتلیس ود وه بۆکانه
 گوڕگوڕ  ی باوه ان گوت ئهی کرد وده  دهی که هرکوک وق ان بۆ کهیهاوار  که سه وحه
 ناو  کات له ار هاوار دهیخت ین؟ به ش هه  ئمه  تۆوه ش نین، به بیت ئمه ر تۆ نه گه

کی ئیمام قاسم و  ره  گه  به وه رکوکه ی که که م جسره رده  به  له وه یه که تابوته
 دوای  کی به موو خه ی ئازادی،ههک ره و گه ره ک به رته  بۆ بغ و به وه که سیره حه

و  ارهیخت نگی دایکی به دوای ده  به وه ارهیخت نگی به  دوای ده اردا لهیخت ی به که تابوته
 کوا ن؟  ناکه  ؟ کوا ؟ موساومه تی سسورره رکوک خه که....ن که موو هاوار ده هه
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  . کوا ؟ین؟ ئجیلی ناکه ته؟
  ؟ین  که بانگی مژوو ده..ین رتان پ ناکه  باوهسمان بت که ت نه  جورئه مجاره ر ئه گه
هاوار ی باوکی . ننبدی بۆ دا لحه ردی ئه کات به فزی ده  ره وه یه که  تابوته ختار له به
  وه هی دار د به لحه ردی ئه و دایکی ب خۆو ب به م نیه کات؟ وه نفال کراوی ده ئه
   . ستاوه وهرا

  ت بوو به ر جورئه  ، گه بوومه م هشتا هیوا براو نه ست دا به ده زۆر کاتمان له
  وه رته گه رکوک یش ده وا  که  ئهکانی کورد، رکرده کی و رۆشنبیرو  سه میوانی خه

 گور گوڕت بۆ   ڕۆشنایی باوه رینک له  سهش من  وکاته ئه. شی کوردستان  باوه
  ئای ئای رت و به  ژر سه یکمه هد د لحه ردی ئه اتی بهی ج  له م و  که دروست ده

تایی  تا هه ری بۆ هه وه خته به  تاکو به وه تالونمه ردان ده لی مه هع ییس وه ئهتارو  وقه
  . وه تهیر بن سه
  

  .غدا  به نفال له دایککی شاهد حای ئه. رگیراوه ی هاووتی وه  رۆژنامه  له یه م ونه ئه. تبینی
  

      

  
  
  
   
  
 

 


