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ولرو سلمانی  و ھه ره ھن و به  ج ده که ی شاره رکوکیانه و که بانی ئه  تاه ی که و ڕۆژه ئه
کانی  مانه  قاره رگه  چۆن پشمه  پش چاوم که ر ھاته کسه تکار ناو برد یه  خیانه  به وه ڕنه گه ده

  وه ڕنه ن و ناھن بگه ده گرنو ئازاریان ده یان ل ده ڕگه. و خزانانه  گیانی ئه ونه که تی ده کوردایه
   که کرد شتک نییهی من باسم  وه م ئه به.  بۆیان  گونجاو تره  ئارام تر وه بۆ شونک که

ر  گه قیدا ناچت ئه  عه س به ی که وه ر ئه به سمم کردبت، له  مشکی خۆمدا ڕه  له ندانه زوومه ئاره
سانکی تر   که ھیچ دوور نییه  باران کرابن،  شونی گووله  بیانووی گره الر به  که سانک دون له که
م  ن ئه به تکار ناویان ده  خیانه و به وه  ژر پرسیاره نه خه ه د مانه تی ئه ی سیاسه و پایه رنامه  به که

ولر  یان بۆ سلمانیو ھه وه ڕانه  گه  ل گرتنیان له رکوت کردنو ڕگه کانیان بۆ سه کداره  چه حیزبانه
   .ڕ  گه نه خه نه
ن نیشتمانی  ی پی ده وه  له، ساڵ12  سانک که  که  که یه وه  ئه رنجه دا جی سه ی لره وه ئه

دا ژیانیان   ژر نایلۆن و خمه رمای ھاوین له رمای زستان و گه  سه  بوون و به خۆیان، ئاواره
ر  ک ھه رکووکی قودس و دی کوردستان نه  بۆ که وه ته ڕاونه ی گه وه ، ئستا دوای ئه راندووه گوزه
منیش  یی نائه رباری ئاواره سه. ر  سه نه به بارتر ده کو ژیانکی قورستر و ناله  به وه ته  ماونه ئاواره
ڕای برستیو  ره  و سه ھیچ قازانجکی بۆیان نییه   ڕک که ی شه خیره  زه ته ری، بوونه  سه ھاتۆته
ھیچ قازانجکی بۆ    ک که تیه ویه تی و ھه  کوردایه ری دیفاع له نگه  سه نه کانیان بکه ب ماه یی ده ئاواره

   به نده رچه دا ھه  ساه12و  ی ئه ماوه  له ش بووترت که وه  ئه پویسته.   بووه وان تیا نه ئه
  وه  ناویانه ی به کانه و کۆمه کی زۆر له یشتو دزییه گه ستیان ده  ده کان به که موکورتی کۆمه که
و  ، ئستا ئهنکا  بیانیه  ڕکخراوه ک له کۆمهرگرتنی  بوو بۆ وه م بوارکی زیاتر ھه کرا به گیرا ده رده وه

دا کانی ناسیۆنالیزم ینه عدو به  عراق و وهی ئازادی سهر پرۆ به رار بوو له و قه ماوه نهش  بواره
 دوای ژیانکی  ڕان بت به  مانای گه  به بۆ خۆیان و خزانانه  ئهی وه ڕانه گهر  گه م ئه  به ! وه سنه بحه

و بۆ ناسیۆنالیزمی کوردیش  وه سته ده دات به قوتر دهکی زۆر  رۆکدا مانایه  ناوه وا له باشتردا ئه
   به هکانیان ندی ناسیۆنالیزمو حیزبه وه رژه  بوونی به وانه  پچهی کی ساده یه گه  به   مه ئه.  که هیترسی مه
ک  زی خه وڵ و حه  ھه  به وانه یی ئه وانه کدا، پچه  ژیانی خه ترین باشتر بوون له ندی و ساده وه رژه به
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ک   بن نه کی ساده یه ی ئاواره وه  بۆ ئه م خزانانه ی ئه وه م ھه   له یه  توڕه نده وه نی بۆچی ئهبا  تاه
  م خزانانه  ئه  ساه14  وه  ئه بن؟ وه که یه موو باره  ھه منو داڕوخاوو له کی نائه یه ره ی ئاوه وه ئه

ری  بانی خۆی ب به ر تاه گه بوو؟ ئه  نه کی و تووڕه چه بانی ڕانه ردانن بۆچی تاه رگه و سه ئاواره
 ئیحساسی  هڕڕ ک زه کرا بۆچی یه  دهرخان تهی بۆیان  کانه و کۆمه کانو ئه  دزینی نانی ئاواره کات له ئه
  خوارد؟  کانیان ده کی ئاواره  نان و کۆمه ی که که ستانی حیزبه ده  کاربه بوو له ـه ن جوو تووڕه نه
  شیان له  و زیاد کردنی به وه ی کورده له سه  مه رم کردنی بازاڕیانو بازرگانیان به  بۆ گه مانه ئه
و  رکوک کورده ی دانیشتوانی که  زۆربه  که وه ینه و دهین   ده نجا ساه  په وه زیدا ئه رکه تی مه سه ده
ی  وه ی ناردنه  ڕگه ن له له ریکی موعامه  خهبیاندا ره و ناسیۆنالیزمی عه و سوننه ڵ برایانی شیعه گه له
   به وه نه که یان ل ده که کان ڕیسه رکوکیه یی که ساده روا به چی ھه رکوک، که کان بۆ که رکوکیه که

ی  شته ھه و به م ناپرسن بۆچی له به! ن  وا تووڕه بۆیه.  یان گرتووه وانه ی پچه  ئاراستهخوری و
رستنی خاک و ئاو   ھاتوو ھاواری ناسونالیزم بۆ په م دیاره به! دت؟ ک ھه  خه دروستیان کردووه

 کوردی   پناو به هڕ کردن ل شه پناویدا و  ومی و قوربانی دان له ی قه ویه  ھه و شانازی کردن به
  تکی نییه ، ھیچ قیمه وه یھننه  ده وه یه م باره ی له یت و بالۆرانه و به موو ئه رکوکو ھه پناس کردنی که

ن و  ده ئه  تووڕ ھه و شتانه موو ئه  ھه بۆیه.  تییه گبه ریو نه سه وان قوڕبه ی بۆ ئه که لیه مه و مانا عه
 شکستی ستراتیژی  مه  ئه بۆیه. یی وه ته تی نه حه سه ت مه نی پی دهبا  تاه ی که وه ن به گوێ ناده

  .زۆر ڕایگرن ب به و ده ناسیۆنالیزمه
ڕ  ک خۆشباوه یر بکرت و ئیتر ناکرت چیتر  خه رخان سه رچه ک خاکی وه  وه مه ب ئه  ده بۆیه
پناو  رگی، له  مه  ژیانی کولله سه یتر بهئ.  وه ره  ده ترو ئاسۆی ناسیۆنالیزم بنه ژر چه بت له ده.بت

   زۆر لی بھنرته بت به  ده دایه و مانه  قوڕگی ئه ک له ترین ژیانی باشترو مافی خه چی؟ساده
   .وه ره ده
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