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لةوةتةى هةين ثةيوةندي نيَوان ئيَمةى كورد لةطةلَ عةرةب و فارس و
تورك ثةيوةندييةك بووة كة سنوورةكانى نيَوامنان سنوورى مةرط و خويَن
بووة ،طةورةترين درؤ ئةوة بوو كة ئيَمة لةطةلَ ئةواندا براين ،برايةتى
برِياريَك نية لةناو ئةو ميَذووة درؤزنةدا بوونى هةبوو بيَت ،ئةو برايةتييةش
ريَك ثةيوةست بةوة بووة كة يةك دوو شاعريى كالسيك و نيو كالسيكى
خؤمان كة هةر بة هةوةنتةو بة خةيالَي خؤيان طؤرانيان بؤ ضرِيوة ،لة تةك
ئةو ئةندامانةى كة لة حيزبى شيوعى عرياقي  -دا كة هاوسةنطةرى واى
كردووة بانطةشةى برايةتى كورد و عةرةب بكةن ،لة ناو ميَذوويةكدا كة
جطة لة زمانى مششيَر و بارووت هيضى ديكةى نةزانيوة ،ميَذوويةك كة
حوكميَكى " كةلَةطايي " بةوان بةخشيوة و بؤتة حوكميَكى ثريؤز و
خواهانة ،ئةوان هةميشة رِؤلَى ئاغا و بةطلةر و ئيَمةش رِؤلَى مسكيَن و ثالَة
و سةثامنان بينيوة ،ئةوان سةردار و ئيَمة كؤيلة  ،ئةوان دةسةالَتدار و

ئيَمةش ذيَردةستة ،ئةوان ثرت لة هةزار سالَة بة كةلتووريَكى خويَناوي
خؤيانةوة سوارى كةلتوورى ئيَمة بوون ،ضيمان هةبوو ليَيان سةندين و بة
زةبرى مششيَر و باج و خةراج ميَذوويةكى زؤلَى خؤيان كرد بة ميَذووى زالَ
بةسةر ئيَمةدا كة نةوة دواى نةوة بوو بة مرياتيَكى وا تؤكمة و دامةزراو كة
رؤحى هةر هةموومانى داطري كرد ،لة ناوةوة تا ناوةرِؤك  ،ذياني فةرهةنطى
و ئةخالقى ئيَمة بةو رِةنطة رِةشة تا ئةمرِؤكة رِةنطريَذ كرا ،تا ئيَستا وةك
ثيَويست بة رِؤشنى و بة فكريَكى ئازاو تيَرةوة تةنها ذمارةيةكي كةم باسي
لة ويَرانكردنى ئةو كةلتوور و مرياتة رؤحى و ئةخالقى و فةرهةنطييةى
خؤماني كردووة كة بة دةست عةرةب و عةجةم و توركةوة سةدةها سالَة
لةطةلَ مرؤظةكانيدا ورد و خاش و ويَران دةكريَت و لة ناو دةبريَت  ،رةنطة
طروثي "رةهةند " ثيَشةنطي ئةو كاروانة بووبيَت لة تةك ضةند نووسةريَكي
ديكةدا.
لةوةتةى هةين جيَ مةيدانى جةنط بووين  ،جاريَك ئيمثراتؤرييةتى
عومسانى و جاريَك سةفةوى و جاريَكيش ئيمثراتؤريةتى مل و بيابان و
مششيَرى عةرةب كة بة ناوى ( غةزةوات و فتوحات و ئةنفال)ةوة نةك هةر
ضوار لةت  ،بةلَكو هةزار بار لةتيان كردين و لةمتان دةكةن  ،كةضى تازة
بة تازة سةركردةكانى كورد دلَدارى لةطةلَ عةمامة بةسةرةكان دةكةن كة
بروايان نية كة ئيَمة مافى ذيان و جيابوونةوةمان هةية ،ئةو ديوارة
ئةستوورةى كةوتؤتة نيَوان ئيَمة و ئةوان هةرطيزاو هةرطيز ئيَمة
هةلَماننةضنيوة ،لة رِووى سياسى و ئةخالقى و سايكؤلؤذييةوة ئةوان

هةلَيانضنى و دروستيان كرد ،جاريَك لة رِيَى ئايدؤلؤذياى حيزبةكانةوة،
جاريَك لة رِيَى مةزهةبةوة ،بؤضى سياسةتبازةكاني خؤمان فيَرمان دةكةن
كة ئةو دةستةى نةتوانني بيربِين ،مةرجة ماضى بكةين ؟ كةى تيَدةطةن
كة طوناهة نةوةى تازة لةسةر ئةو بةها و كةلتوورة هةالهةالية ثةروةردة
بكةين ،كةلتووريَك كة جطة لة ذيَر دةستةيي هيضى بؤ ئيَمة بةجيَنةهيَشت،
كةلتووريَك كة نة ئةمرِؤى هةية و نة ئايندة ،كةلتووريَك كة لة هةموو
دونيادا جيَطةى طومانة؟ تا كةى فيَرى ئةوةمان دةكةن ئةوان (سادى) و
ئيَمة ( ماسؤشى) بني؟ بؤ دةبيَ دةرؤزةكةرانة لةبةر قاثى ئةو ثياوة طرطن
و ضكؤالنانةدا ضاوةرِيَى تيكةيةك نان و كةميَك لة ئازادى بني ؟ ئازادى
ئيَمة هةر الى خؤمانة طةر سةكردة و حيزبةكان فيَرى بةندةوارى و
كؤيلةبوومنان نةكةن ،ئةوانة كيَ بوون كة لة بةغدا دانيشتبوون و ناويان
(ئةجنومةنى حوكمران) بووة و كةضى سيَ لةسةر ضواريان تةوقة لةطةلَ
ذنة حوكمرانةكانى تةنيشت خؤيان بة ( حةرام) دةزانن؟ من بؤ خؤم تةريق
دةمبةوة دةستوورى والَتيَك لةدةست ئةوانةدا بيَت و قسة لةسةر
ضارةنووسى من بكةن ،من دلَنيام حوكمى درندانةى سةدام ئةوانةى كرد بة
حوكمرِان و ثياوى فاميدة و شؤرِشطيَر ،دةنا طةر فرؤكة و زريَثؤش
خومثارةى سةداميان هةبيَت ،هةرطيز ئةوةندة ثاك و تةميز نابن ،ئةوان
كيَن كة بة من بلَيَن ضؤن بذيم و ضؤن بري بكةمةوة؟ من مةرطم ثيَ باشرتة
لة طويَطرتن لة كؤمةلَيَك حوكمرانى سةردةمى بةرد و قامضى و مششيَر كة
ئيَستاش قةناعةتيان واية كة ذن مرؤظيَكى ثلة دووة ،ئةوان جطة لة ياساى
ضةوساندنةوة و فرت و فيَل و درؤى سياسةت و ثةميان شكاندن هيضى

ديكة نازانن ،ئةوان كة ئةمرِؤكة بيَ كةلَبة و ددانن هي ئةوةية كة تةواوي
دةسةالَتةكةيان قؤرغ نةكردووة ،ئةطينا زؤر بةوةفان لةطةلَ مششيَرةكانى
باوك و باثريانيان  ،ئةوان ئيَستاش قةناعةتيان واية كة ئيَمة كوردة
كافرةكانني و ئةوانيش ئاالَ هةلَطر و مرياتطرى ئةسحابةكان و غةزا و
فتوحات و ذن و مةرِ و مافوور بةتاآلنربدن و ئةنفالكردن.
ئةوانة ئيَستاش برِوايان بة نيَرساالرى وعةطال ساالرى و مششيَرساالرى
هةية و منى كورد بة (ميَ) دةزانن و خؤيان بة (نيَر) دةبينن ،ضونكة
خؤيان كؤمةلَيَك بوونةوةري ملكةض و كؤيلةن ،خؤيان لة ناوةوة بةندةوار و
ضةوساوةن ،سةر دةستةيي ئةوان لة رِووى سياسييةوة بةسةر ئيَمةدا
لةوةوة نةهاتووة كة ئةوان خةلَكانيَكى هؤمشةند و بةتواناترن لة ئيَمة،
بةلَكو بة حوكمى ئةو جوطرافيا لةت و ثةتةى خؤمان و دةركردمنان لة
ميَذوو وايكرد كة ئيَمة كؤلؤنيالكراوى عةرةب و عةجةم و تورك بني ،
ميللةتيَكى نكؤلَى ليَكراو بني ( ،ئيسماعيل بيَشكضى) واتةنى رِؤذ هةالَت و
رؤذئاوا دةستيان تيَكةلَ كرد تاوةكو ئيَمة لةسةر ئاستى جيهاندا
طةورةترين غةدرى ميَذووميان ليَبكريَت و تا بة ئةمرِؤكةش دةطات ئيَمة
هةر كؤيلة و كؤلَؤنى ( موستةعمةرةى) نيَو دةولَةتان بني كة رِؤذطارى ئةو
ستةمة سياسيية دةطةرِيَتةوة سةردةمى ثاش جةنطى جيهانى يةكةم و لة
دوا قؤناغيشدا كوردستان بة خاك و خةلَكةوة لة ثةمياننامةى (لؤزان) دا
وةك عيسايةكى تةنيا لة خاض درا ،لة راستيدا ئةطةر بة زمانى سياسةت
قسة بكةين ئةوة كورد لة دواي جةنطى جيهانى يةكةمةوة بوو بة

جوطرافيايةكى داطريكراو ،هةتا دواى كردنى والَتان بة كؤلَؤنى لةم
ناوضةيةدا وايكرد كة كورد بةختى ئةوةشى نةبيَت كة وةك ئةردةن و
عيَراق و سوريا كؤلؤنى بيَت ،بةلَكو بؤ بة ضةندين ( لةتة خاك) و هةر لةتة
خاكيَكى بة والَتيَكةوة ثةرض كراو لكيَندرا ،هةر لةو ساوة تا بة ئةمرِؤ
دةطات ئيَمةى كورد كةوتينة ذيَر دةستى ضةثةلَرتين جؤر لة ( ستةمى
رِؤذهةالَتى) كة ستةمى تورك و عةرةب و عةجةم و بطرة لة ثيَش
هةموويانةوة ستةمى ( بلؤكى سوور) بوو كة لة ذيَر ثاذنة ئاسنينةكانى
طةورةترين ديكتاتؤرى سةدةي بيستةمدا كة خودى ( ستالني) بوو
لةتوثوت كرا ،كة لة سةردةستى ئةو دكتاتؤرةو لة دواي شؤرشي
مذدةبةخشى درؤزنانة كورد ثةرتةوازة و دةربةدةر كراو بةسةر نؤ ()9
كؤمارى سؤظيةتى ئةوسادا دابةشكران ،ئيدى لةو رِؤذطارةوة تا هةنووكة
ئةوان لة ناو ئةو ميَذووة درؤزن و بةزؤر سةثيَندراو و نايةكسان و
خويَناوييةدا ستةم دةكةن و رِؤلَى (نيَر) دةبينن و ئيَمةش رِؤلَى ( ميَ)مان
ثيَ رِةوا بيندراوة ،رِؤلَى ( نيَر) و ( ميَ) بةو ماناية كة ميَذووى كويَر و
ستةمكار دروستى كردووة ،ميَذوويةك كة هةر هةمووى دةستكردى ثياوةو
( نيَر) تيايدا سةردار و سوثا ساالرة ،كةلتوريَكة كة (ذن) تيايدا دةركراوة
وةك ( ئيَمة) ى كورد  ،ئةوةش دةطةرِيَتةوة بؤ عةقلَييةتى زؤر زاأل و
كةلََةطا ئاسايةى ثياو كة ض لة ناو خيَزاندا بيَت ض لةسةر تةختى
فةرمانرِةوايي بيَت لة الى مةحالَة كة سةربةستى ببةخشيَت بة
بةرامبةرةكةى ،كةلتووريَكة كة سةر لة بةرى جيَطةى طومانة ضونكة بة
زمانى ثياو و لة بةرذةوةندى ثياودا نووسراوة ،كةلتووريَكة شايستةى

جؤريَك لة هةلَوةشاندنةوةية ،طةر كةمةكيَ واز لة طةمةى سياسةت و
ديبلؤماسيةت بيَنني ،رِةزامةندى سةركردة و حيزبةكانى ئيَمة بةو واقيعةى
كة وايكردووة ئيَمة تا ئةبةد ضاوةرِيَ بني دةسةالَتدارانى عةرةب دان بة
بوونى ئيَمةدا بنيَن ،هةمان هةلَويستى زةبوونى و شةرمنى ئيَمةية كة رِؤلَى
ئاغا و سةردار و ثياو دةدةين بة دةسةالَتدارانى بةغدا خؤمشان دةكةين بة
كؤيلة و خزمةتكار و وةك ئةو ذنة بةستةزمانانةمان ليَ ديَت كة ضاوةرِيَن
ثياوةكانى خؤيان ئازادى و سةربةستيان بدةنيَ كة شتى وا مةحالَة ،لةبةر
ئةوةى رؤحى دةستةآلتثةرستانةى ثياوان ناهيَلَيَت بري لةوة بكةنةوة كة
ئازادى بةرامبةرةكةت يةكسانة بة ئازادى خؤت ،جا ض باوك بيت يان
فةرمانرِةوا.
هيَزى زؤرينة لةوةداية كة دةتوانيَت دان بة مافةكانى كةمينةدا بنيَت ،وةك
ضؤن جوانى ثياويَكى ئازادخيواز لةوةداية كة دةتوانيَت بةو ثةرِى
رِةهاييةوة سةربةستى بدات بة ذن و خوشك و كض و دايكى و مندالَةكانى
خؤى ،بةآلم ثياويَكى طرطن و ترسنؤك و كؤيلة هةرطيز ناتوانيَت ئازادى
بدات بةو ذن و كضانةى دةور و بةرى خؤى ،ضونكة دواجار كؤيلة ناتوانيَت
سةربةستى بة كؤيلةيةكى ديكة ببةخشيَت ،عةرةب و تورك و عةجةم كة
دةبنة كارةكتةري سياسي ضونكة لة خودى خؤياندا كؤيلةن ،مةحالَة
ئازادى بؤ كورد بة هةق و رِةوا ببينن ،سوالَكردنى سةربةستى لة
دةسةالَتدارانى ئةو سيَ والَتة ئةوثةرِى بةستةزمانى و كالَفاميية  ،ئةوان
هةميشة لةو ميَذووة زؤلَ و درؤزنةدا خؤيان بة (بكةر) و ئيَمةش بة

(بةركار) دادةنيَن ،ئةوان هةميشة بانطةشةى ئةوة دةكةن كة يةك دونيا
بةهاى ثريؤزيان هةية كة بة زؤر بةسةر ئيَمةدا سةثيَندراون كة دةبيَ بة
ثريؤزيان بزانني و هةرطيز طومانيان ليَنةكةين ،كةضى زؤريَك لةو بةها و
شتة زاآلنةى ناو ميَذووى ميللةتانى داطريكةر جيَطةى ثرسيارن و شياوى
ئةوةشن كة بة ضاويَكى رِةخنةطرانةوة سةير بكريَن و قابيلى طومانى
طةورة و هةلَوةشاندنةوةن ،ئةوةشيان هةر حوكميَكى نيَرساالريية كة
فةرمان دةردةكات و ئةوةى كة بة ذمارة كةمرتة و هيَزى سةربازى
ئةوتؤى نيية ،دةبيَت فةرمانةكة جيَبةجيَ بكات ،بة ( نيَربوونى)
داطريكةرانى كورد لة بوونى هيَزيَكى سةربازي ثرِ لة ضةك و جبةخانةدا خؤ
دةنويَنيَت  ،نةك لة بوونى كؤمةلَيَك بةهاى فيكرى و رِؤحى و ئةخالقى،
هيَزى ئةوان وا بةسةر نووكى مششيَرةوة وةك خؤيان دانى ثيَدا دةنيَن ،بة
وةرطرتين دؤخي كؤيلةبوونى خةلَكى ستةمديدة بة دريَذايي ميَذوو لة
بةردةمى ئةواندا تةنها لةوةداية كة خاوةن ئةو هةموو تؤث و تانك و فرؤكة
و سةربازة زؤرةن ،بةتايبةتى كة لة ميَذوودا يةكةم تيَكشكانى (ميَ) لة
بةردةمى (نيَر)دا دواى دؤزينةوةى ئاسن و برؤنز بوو ،دواى دروستكردنى
ضةك و ثةيدا بوونى جةنطاوةر و ضوون رِووةو كوشتارطاكان و داطريكردنى
خاك و بة ديل طرتنى خةلَكى ديكة بوو ،لة هةر قؤناغيَكدا داطريكةران
لةطةلَ ئيَمةدا دانيشتنب ،ثرت طةمةى سياسةت و ديثلؤماسي و فريو و
هةلَخةلَةتاندن بووة ،نةك طةمةى ئازادى و رِيَكةوتن ،لةو ثيَضةدا كة كورد
توانيوييةتى هيَز و تواناى بةرطرى بنويَنيَت ،تةنها ئةوكاتة لة رِيَطةى طفت
و طؤوة تةقةلالي داوة ماف و هةقيَك دةستةبةر بكات ،كةمرتين داواي

ئازادي ،ئةوةش تةنها ئةو كاتة بووة كة وةك جةنط و كوشتار لةبةردةم
بةرطرى ئيَمةدا هيالك و ماندوو بوون ،هةر ( مفاوةزات) يَك ثشووى نيَوان
جةنطةكان بووة ،ئةطينا قةت برِوايان بة طفتوطؤ نةبووة ،ئةوان بة دريَذايي
سةدةها سالَ فةرمانى خؤيان بة ثريؤز زانيوة و كةمرتين داوا و
هةلَطةرِانةوة و طومانى ئيَمةش بؤتة كوفر و لة رِيَ الدان و خيانةتى
نيشتمانى ،لة هةر تةنطانةيةكى سياسى و ضارةنووس ــ سازدا ثةنايان بؤ
كورد بردووة و بةلَيَنى ئازادي-يان ثيَداوين ،كة سةركةوتوون ،يةكةمني
شت كة كردوويانة دةربةدةربوون و هةلَواسينى سةركردةكان و لة
ناوبردنى ئيَمة بووة ،ميَذووى ئيَمة لةطةلَ عةرةب و تورك و عةجةم ميَذووى
قةنارة و ثةميان شكاندن و شةرةِ دريَذ و خويَناوييةكان بووة ،هةميشة ض
سةركةوتوو بووبن و ض ذيَركةوتوو ،ئاهةنطةكانيان بة مةرطى ئيَمة رازاوةتر
بووة و شكستةكانيشيان بة تؤلَة كردنةوة لة ئيَمة كؤتايي هاتووة،
سةركردة و شؤرِشطيَرةكانى كورد يان لة ذيَر ثةتى سيَدارة مردوون يان لة
تاراوطة.
ئةوان خؤ بة سةردار و سيَبةرى خودا دةزانن و ئيَمةش بة كؤيلة و
بةندةوار ،ضاوةرِآ دةكةن ئيَمة بؤ هةميشة ملكةضى فةرمانةكانى ئةوان
بني و جطة لة (بةلَيَ) ضاوةرِيَى هيضى ديكةمان ليَناكةن ،ئةوة نيَرة كة ميَ
لة ناو ميَذوودا دةردةكات ،هةموو هيَزة رِؤحي و مادييةكانى بةكار ديَنيَت
تا جاريَكى ديكة دةرطاكانى ليَداخبات و رِيَطا نةدات هاوشانى ( ئةوى نيَر)
بكةر و كارا بيَت  ،هةمان ئةو دؤخةية كة ثةيوةندى ئيَمة لةطةلَ عةرةب و

تورك و عةجةم رةسم دةكات ،هةموو( نةخيَر) يَك بة واتاى هةلَطةرِانةوةية
لة ياسا ثريؤزةكانى ئةوان كة سزاكةى جطة لة كوشنت هيضى ديكة نية،
هةمان ثةيوةندي ناشريين و ناجؤرى ( نيَر ــ بة ــ ميَ) ية ،ئةوي
دةسةالَتدارو نيَر لةسةر بضوكرتين طوناه دةتوانيَت زيندانةكان بة من و تؤ
ثرِ بكاتةوة ،بريمان نةضيَت كة هةموو زيندانةكانيش دةستكردى نيَرينةن ،
زيندانةكة دةكريَت بةندخيانةيةك بيَت يان ثانتايي ذوور و مالَيَك،
ذيَرزةمينيَك يان قةآليةك كة تيايدا ( نيَر) ئةوثةرِى دةستةالَت دةنويَنيَت،
ئةوى نيَر دةتوانيَت كةي حةزي كرد ميهرةبان بيَت و كةي حةزي كرد
دلَرِةق بيَت ،ئةوي نيَر و دةستةالَتدار دةتوانيَت جوطرافياى بوونى من
دةستنيشان بكات ،هةر ئةويشة دةتوانيَت كة هيض جوطرافيا و ميَذوويةكم
ثيَ رِةوا نةبينيَت ،لة باشرتين حالَةتدا من ــ ى كورد ،هةنووكة و ليَرة،
بوار و هةىل ذيانةوة و مانةوةم هةية بةو مةرجةى كة ثابةندى جوطرافيا و
ميَذووى ئاغاكامن مب (هةلَبةت بة ئاغابوونيَك كة بة زةبرى هيَز بةسةر مندا
يان ئيَمةدا سةثيَندراوة).
هةموو ضةشنة بريكردنةوةيةك لة جوطرافيا و ميَذووى تايبةت بة خؤم
حةرامة و سزا سووكةكةى ( ئةنفال) و ( كيميا بارانكردنة) و طؤرِيين
سةرزةميين ئيَمةية بة كوشتارطا ،ياخود رِاونان تا ئةو ديو سنوورةكان،
طردكردنةوةى ئةو هةموو هيَزة زؤرةى كة دذ بة ئيَمة بةكارديَت بيَ سامان
و داراييةكى زؤر و كردنةوةى بانقةكان و كرِينى ئةو هةموو تؤث و تانك و
جاشة جيَبةجيَ نابيَت ،هةميشة ئةوانى دةسةالَتدار و خاوةن هةر هةموو

سةرضاوةكانى هيَزى مادى و دارايي دةتوانن لةبةردةمى ئيَمةدا
بوةستنةوة كة جطة لة ( ميوان بوون لة طوندةكان) هيضى ديكةمان ثيَ
نةدةكرا ،ئةوة هةر ئةوانيشن كة بريار دةدةن زمانى خؤيان زمانى سةردار
وئاغا و طةورةيي والَتة ،زمانى ئةهلى بةهةشت و هةم هي دؤزةخيشة،
زمانى ئةوان زمانى رةمسى دةولَةتة ،هةر وةك بةدايك و نةنكميان دةوت
كة دةمرن لةناو طؤرِةكاندا دوو فريشتة ديَن و ناويان (مةرِمنووكة) ية
ثرسيارتان ليَدةكةن ،بة زمانيَكى فةسيحى عةرةبى و بة قودرةتى قادر
وةالَميان دةدةنةوة ،بة دريَذايي تةمةمن دايكم لة من دةثارايةوة كة
ثرسيار و وةالَمةكانى ئةو ( حةشر و نةشر)ةى فيَر بكةم ،دةطريا و خؤى
بة نةفرةت دةكرد كة وةآلمةكانى ناو طؤرِةكةي ثيَ ئةزبةر نةدةكرا ،ئةو
رِؤذةى كة دةسةالَتدارانى كورد ثؤستى تازةيان لة بةغدا وةرطرت و بة
عةرةبى سويَنديان خوارد من تيَطةيشتم كة لة عيَراقى تازةدا زمانى ذيان و
مانةوة و حةشر و نةشر هةر دةبيَت زمانى عةرةبى بيَت ،ئةو رِؤذة من
دايكة نةطبةتةكةى خؤم بريكةوتةوة كة وةك ئةو دةسةالَتدارة كوردانة بة
زمانيَكى (فصيح) وةالَمى ذيان و مةرطى ثيَنةبوو ،ذيانيَك كة ديسانةوة
ثرؤذةى مةرط و ئةنفال لة ناو هةناوى خؤيدا هةلَدةطريَت ،سويَندى
سياسةتبازيَك كة دوا جار دةمانكات بة كؤيلة و بةندةوار ،لة باشرتين
حالَةتدا خزمةتكارى زؤلَرتين دةولَةتة كة بة زؤر لة تةك خاك و خةلَكةكةى
بة يةكةوة ثينة كراوة ،ديارة هةر عيَراق نية كة وةك دةولَةت يان والَتيَكى
يةكطرتوو ناوى دةبريَت و كةضى لة راستيدا لة كةضة جليَكى ثينةكراو
دةضيَت كة لةوةتةى هةية تةقةلَةكانى دةرِزيَن و سةر لة نويَ ثينة

دةكريَنةوة ،لة رِووى سياسى و فةرهةنطييةوة حالَى توركيا و ئيَران و
سوريا لة هي عيَراق دامةزراوتر نية ،هةر هةموويان لة رِيَى زةبر و زةنطةوة
حوكم دةكةن ،نةك دؤزينةوةى زمانيَكى هاوبةش ،هةموومان دةزانني كة
لة ئةمريكا و ئوسرتاليا و ئاوروثاش نةتةوة و كةلتوور و زمانى جياواز هةن
و بة يةكةوة دةذين ،وةليَ لة الى ئةوان ضةشنيَك لة دؤزينةوةى زمانى
هاوبةش كة بناغةكةى بوونى دةستوور و كؤمةلَيَك ياساية كة دةتوانيَت
ثةيوةنديية سياسى و ئابوورى و كؤمةالَيةتييةكان رِيَكبخات ،بةالَم لة
رِؤذهةالَتى ناوةراستدا هةموو ضةشنةكانى بة يةكةوة ذيانى سياسى جطة
لة وةهم و درؤ هيضى ديكة نية ،بة بؤضوونى من لة عيَراقيَكى تازةدا كورد
بؤ جاريَكى ديكة ضؤتةوة ناو طةمةيةكى سياسى كة جطة لة درؤ و وةهم
هيضى ديكة نيية ،ئةطةرى دووبارة بوونةوةى كارةساتةكان لة ناو
ضةشنيَك لة ضةشنةكانى كويَربوونى سياسى هةية و ئامادةبوونيَكى ديكةى
ئيَمةية بةوةى ببينةوة بة ثرؤذةيةكى قوربانى ،سةر لة نويَ سياسةت
دةمانكاتةوة بة سوالَكةرةكانى بةرقاثى ميَذوو ..ثةرثووترتين
دةرؤزةكةراني سةربةستى !..

