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. هیی ناریرپرس  بهی لت کوردستان نیت هی که نه  خاوهیچوونۆروبی ب، وه نهکر وده بدا ت کوردستان ن  لهی نانهیو نووس ئه  

 داخی ره ح قهصنا. د ... پوازی قین
   وا له سک یا شتک که  که ر به رامبه  به ندازه  رقکی ب ئه  له  و بریتیه ویستییه ی خۆشه وانه قین پچه

.  خۆل الدان و تشکاندنی قین لبوو بکات ز به کات حه ن قین ده خاوه
ۆ  ب ره رکی کاریگه  و پانه هزه قین سۆزکی ئجگار به

ی  وه نتیق و بیرکرنه ودای مه قین مه. نی فتاری خاوه کردنی ره ئاراسته
  وه اته نی چده موو تواناکانی خاوه  و هه وه کاته سک ده نی ته خاوه
ل  لۆرد بایرۆنی شاعیر ده. ر رامبه و تشکاندنی به ی تۆه ئاراسته به
ویستی   خۆشه له په کان به مرۆڤه،  نترین خۆشییه قین ئستا درژخایه"
موو  هه قین بگومان له" . گرن ده ت قین هه ئیسراحه م به ن به که ده
  و ئاسته  ئه گاته ندێ جاریش ئه دات هه ده رهه سکدا جارجار سه که

 ترسناکتر  وه م له به.  وه وته ی ل بکه رانه ی کاری ورانکه ترسناکه
کی ناکامی  ناو کۆمه ست له نقه ئه  به  که  که ه کۆمه قینی به

  ر به رامبه چنرت به  ده کی عاتیفییانه یه  شوه به شتوودا چه
   له  قینه م جۆره ئه. کان نقینه کانی خاوه مز و هۆکاری ناکامی و شکسته  ره کرێ به  ده ک که قوربانییه

  ی نواندووهکان زه گه ر هاوره رامبه  زومی وای به ڵ که ترین ئاژه  درنده  به مژوودا زۆرجار مرۆڤی کردووه
م  ی ئه وانه ندک له ی مژوو زۆرن و هه م جۆره کانی له  قیناوییه کوشتاره. بت ده ڵال ئاستیدا  زمان له

کانی   و و موسمانه که دام و دوو بورجه کانی عراقی دوای سه  کوشتاره ی دوایی بریتین له د ساه سه
شکری یابان و  ستی له ده کان به  و کوشتاری چینییه که کوشتاری جوولهنفالی کورد و  و روانداو ئه بۆسنه

 . کان ستی تورکه ده ن به رمه کوشتاری کورد و ئه
   له تینتره  دوژمن ئاسانتر و به گرتن له قین هه"  ی قین و قینداران ده رباره برتراند راسل ده

زرۆی   زیاتر تامه روان ناکرێ که  چاوه سانه  کهو وتۆ له کی ئه یه م هیچ چاکه خۆشویستنی دۆستان به
   به نون که ترسیی قین کات خۆی ده مه" .  جیھان یاندن به کانیانن تا سوودگه یاره بریندارکردنی نه

نکی  ن ئایدیۆلۆژی و الیه الیه چندرت له تدا ده کانی میلله ناو تاکه ماتیک له کی سیسته یه شوه
 و  وه ندنه سه نداری و هاندانی تۆه ت و شلگیرکردنی الیه شکردنی میلله ستی دابه به هم  به وه دیاریکراوه

موو   هه بیر ب که مان له وه ب ئه ئه" تی  وتوویه وه م رووه رۆزڤت له. ر رامبه نی به ناوبردنی الیه له
 " . ماندا که تانتیهناو شارس کوترن به پوازن داده، تی و قین داله رکوت کردن و ناعه جۆرکی سه

و "  ئمه"کات بۆ  شی ده تدا و دابه ی میلله سته  جه کوترێ به  داده ستووره راستی پوازکی ئه قین به
ی قین  وانه ئه. "و سپی" ش ره"بۆ " خائین"و" ر روه نیشتمانپه"بۆ " ق ناهه"و " ق هه"بۆ ، " دوژمنی ئمه"
ناو  ستوور له ن و قینکی ئه ش بکه کانیان ره رچاوی یاره به کانیان له یاره  نه نده وه  ئه ستیانه به چنن مه ده

قی هۆشیار کور بکات و مرۆڤ   تا بتوان ئه وه تیته  سۆزکی به ست ب به  هاوبه دیاندا بچنن که
ی  موونه ن  مژووشدا بینراوه ک له وه. کان یاره ر نه رامبه  به وه ی عاتیفیه وه  ژر رکفی کاردانه بخاته

نین و  م پکه ده ی مرۆڤدا به ییانه زه  کوشتاری ببه  له  که وه وتۆته  که  قیناوییانه فتاره م ره ترسناک له
 .   خۆی نواندووه وه وتنه رکه ی سه قه شایی و ته

  به.  وهسی هنا ره کتیی کوردیش هه یه، سی شۆرشی کورد ره  پاش هه وه فتاکانه راستی حه ناوه له
 چیتر کورد   که وه  کایه بارودۆخکی وا هاته، کردنی شه تی و گه گرکی تری ئای کوردایه زرانی هه دامه

کوو دوژمنی کورد بوون  بوون به یش کورد نه"وان ئه". بوو" وان ئه"و "  ئمه"کو کورد  به، بوو نه" کورد"
غدا تاو  تی به  دژی حکومه رگه شمهفوکوی دی پ ند که چه. بوون" پیستر" دوژمنی کوردیش   له بگره
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م  ئه. درا فوو ده، ی تری کورد بوون که شه راستیدا به  له که" وان ئه" زیاتریش دژی  و بگره نده وه ئه، درا ده
کی  یه شوه درژایی سی سای رابوردوو به ی قین به مه ده ی کورد و فوودانی مووشه شکردنه ی دابه پرۆسه

ی  وره  گه نده وه  و پوازکی ئه م هناوه رهه ستووری به  ئه نده وه  و قینکی ئه  کراوهرکخراو ئیشی بۆ
  له. وێ بۆ سارژکردنی نی ده  و شلگیر و درژخایه ردانه  کارکی مه  که وه ی کورده سته  جه ته قاندووه چه

قین گۆشکراو  دان کوردی به هکاندا س ده وه راستی نه شتاکان و ناوه تای هه ره فتاکان و سه کۆتایی حه
  ریان به رامبه تکی ب به  و خزمه یان داوه که ته  میله یان له برکی کوشنده ک و زه  گیانی یه ته ربوونه به

تی بۆ  موو تواناکانی میلله زۆر جار هه  ی قین چاندنه م پرۆسه  ئه ی داخه جگه.  دوژمنانی کورد کردووه
 تیکرارکی  و و به تانهماسکی ش  حه کان به ره بژه،   بریاریان بۆداوهکان ساسییه: ڕ  گه ته خراوه
م  ه قه،  نیوه کان مارشی کوشتاریان بۆ ژه نه زوڕنا ژه،  داوه کیاندا هه  گوی خه  به وه بتامه

ی  رگه  پشمه و  گویان بۆ شل کردووه کی بچاره خه و  وه ته بی خون هۆنیویانه که ره  مه کان به سته ده به
 .  داوانی بووه ه ر هه نگه راو سه نگه و پیاوکوژ سه ک قوربانی داماویش وه

 و  مینی کردووه  دماندا که تی و قینداری هشتا له  دوژمنایه  له  دوورودرژه م ماوه کانی ئه رهاو ئاسه
 جی خۆی  توان له ۆن ئهی تری ب چ که  نیوه ی قینی له تک نیوه میلله. وه تهبکر  وێ پاک زۆری ده

ک زمان   یه توان به چۆن ئه،  قین بووی کۆنه  سوێ و برینی سارژنه تک دی پ بت له میلله. بجوو
ش  ت دابه  میلله توانیویانه، ریکی چاندنی تۆوی قین بوون خه ی وانه  بروات؟ ئه ک ئاراسته  یه بدوێ و به

نگی  ردا ره ماوه کانی جه موو توژه  ناو هه  له ش و سپتییه م ره ئه. ش ش و سپی و سپی و ره ن بۆ ره بکه
ی  یه موو جنونامه و هه ئه.  ی قینه وه نگدانه ری ره کسه فزکردنکی یه موو ره هه.  گی داکوتاوه  و ره وه ته داوه
  ی کورد وتوویانه نیادیدهپشینیانی د.  یه وه پشته قینی له  کۆنه وه بته وانیدا بوده بیاتی رۆژنانه ده  ئه له
ن و رۆشنبیران  که کان کاری جیددی نه رپرسیاره  به ر حیزبه گه راستیش ئه کرێ و به  قین ده  کۆنه ڕ به شه

  نگه ی بورکانی قین ره وه قینه بوون و ته که ه وا که ئه، پارزن خۆیی خۆیان نه ربه کان سه بن و تاکه وریا نه
 .  ب هدواو ی به وره ترسیی گه مه
وی شلگیر و   هه وا پویسته ئه،  وه ینه کهبوایی بو ین و ئاشته ت دروست بکه وێ میلله ر بمانه گه ئه

خۆیان  ی کورد که رکردانه و سه ئه. ی کورد سته  جه ژانی قین له رهنانی پوازی به بۆ ده ین  بده دسۆزانه
، کان نگه موو ره بووکردنی هه  قه نیا به  ته  روون ب کهال یان له وه ب ئه زانن ده  دووربین و دسۆز ده به
، ش ش و سپی و بوغزاندنی ره ت بۆ ره شکردنی میلله دابه.  وه نه وری خۆیان کۆ بکه  ده ت له توانن میلله ده

نجام دوژمن یا دوژمنی  ره و زیاتریش سه نده وه کات ئه ند دۆست دروست ده  و چه کی دۆڕاوه یه ه مامه
 . ب یدا ده تووی ل پهداها
ک  ک ئامر یا وه وه، وخۆ وخۆ یا ناراسته راسته، ک یه ر شوه هه  به نگه  ره ی که سانه و که هئ  وادارمیه

  وێ له یانه ریکن یا ئه خه، ندیی دنیایی یا ئایدیۆلۆژی وه رژه ر به به له، گا یا ب ئاگاائ به، شۆفر
ر لوی منداکی  ی سه  بزه ن و بواننه ک بکه یه وسته هه، ن شداری بکه شاندنی تۆوی قیندا به وه
ستی  ی ده بۆنی چ رحانه، وکی بناری کو ی که ن بۆ قاسپه خه گوێ هه، شغووی یاری مه

   که وه تا بیریان بته! ربگرن م وه  جهیی خزانک رسفره  خواردنی سه ن و چژک له ویستکیان بکه خۆشه
ندێ  شاناندن هه  قین وه نگه ره! کات فروتونایان ده ویستین و قین ته ی خۆشه ی زاده وو دیاردهم  هه مانه ئه
ویستی   خۆشه  گژو گیا که شوک له"، نی رد ئینجیل واته م بۆ مرۆڤی مه وتی کاتیی تدا ب به سکه ده
  ". قین ب ی  ئاوته کی برژاو که  گایه  له دا ب باشتره گه له
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