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 هةردي عةول.... تكايةك بؤ كوردستان تيظي و كوردسات 
 

آه م آورد هه یه ناوی زیندانه آانی موس و دۆزه خه آه ی آه له سه ر ئه رز بۆ آورد داخرابوو واته 
نوگره سه لمان ی نه بیستب، آه به سه دان مناڵ و ژن وپیاوی آورد ی تدا له برسان وله تینواندا 

سه دان آچی آوردی تیادا ئه تك آرا، آه م سه گی ئه و بیابانه هه یه گۆشتی ڕه ق و وشك بوونه وه، 
ئینسانه بتاوانه آانی آوردیان نه خواردب وئسقانی منانی له برساو له تینوا مردووی آوردیان 

نه آرۆژتب . 
ا داوای خه یاری آ هه یه ئش وئازاری ئه و مناه ی له بیر بچته وه آه له و بیابانه دا وله بكه سید

له دایكی آردووه و دایكی به سته زمانیش بجگه له نه عله سه وزه آانی شتكی تری نه بووه بیخاته  
 . سه ر لوه ناسك ووشكھه توه آانی منداه آه ی

 ده نك 10آ هه یه بتوان ئش وئازاری ئه و خه كه له بیر خۆی بباته وه آه له ڕۆژكی جه ژندا 
ۆ آردوونه ته مه نجه ك ئاوه وه و به ناو قاوشه آانی نوگره سه لماندا ڕشتوویانه و پیان نیسك یان ب

 . آ هه یه ئه مانه ی نه بیستب ؟) . هدیه  سید ا لرئیسه(ووتوون به زمان بیلسنه وه ئه مه جه ژنانه و 
 . ی ئازار ئه درێسه دان هه زار نه هامه تی تریش آه  ئینسان به گانه وه شیان ویژدان و روح

به م به داخه وه آه سه یری آوردسات ئه آه یت له به ر ته پ و زوڕنا لدان و گۆرانی بتام ناچار 
 . ئه بیت آه آه ناه آه بگۆڕیت و سه یری نه آه یت هه روه ها آوردستان تی ڤی ش به هه مان شوه

نانه یه آه چی وه ك پویست سودی ل به ڕاستی سه یره مانگی چه ندین ملیۆن دۆالر آری ئه و آه 
ئه گه ر آابرایه آی ئه ورپی سه یری ئه و دوو آه ناه آوردیه . وه رناگیرێ بۆ خزمه تی آشه ی آورد

بكات ئه وا ئه و له پش مندا ئه  آورد نه ئه نفالكراوه، نه آیمیاباران، نه  شاروگونده آانی ڕوخاوه، 
 سه لمان و قه سابخانه آانی موس یش شتكی خه یاین و وجوودیان نوگره. نه آوردیش زیندانیكراوه

 . نییه
له و ڕۆژه وه آه ڕژمی گۆڕبه گۆڕی به عس نه ماوه، ئه بوایه هه ردوو آه ناه آوردیه آه آوردسات 
 وآوردستان تی ڤی قورساییه آی زۆری خۆیان بۆ پیشاندانی نوگره سه لمان، قه سابخانه آانی موس

ردایه، هه فته ی جارك، آوره آاآه مانگی جارك دوای ته پ و زوڕناآه یان آه زۆر ته رخانبك
  كی نوگره سه لمان و بیابانه چۆڵ وترسناآه آانیان پیشان بدایه، بهیه دیمه نزۆرریان حه ز ل

كات، بۆ نوگره سه لمان ئه و زیندانه ی آه ئه گه ر پاسه وانیشی نه بوایه آه س نه یده ورا لوه ی ڕاب
 !آوێ ڕایبكردایه؟

 :بۆیه داواتان ل ده آه م هه تازووه
سه ردانی ئه و دۆزه خه  بكه ن ونه ی به رد به به ردی دیواره آانی ده رگاآانی ئاوده سته آانی  •

سه ربانه آه ی به رزیه آه ی ئه ستوری دیواره آانی شونی پاسه وانه آان په نجه ره آانی 
 آه ی ئاسمانه آه ی ڕه شه با لماویه آه و گژه ووآه آانی تیشكی ڕۆژه ته لبه نده آانی، حه وشه

سوتنه ره آه دڕك و داه آه ی مارو دوپشك و حوشترالووآه ی، به  ونه ی ده نكه ده نكه 
لمه آانی تۆزووخۆه خنكنه ره آه ی بگرن و پیشانی بده ن، ونه ی چوارده وره آه ی ودووری و 

 و تاقه ت پوآنه آه ی ئه و ڕگایه ی سه دان مندای آوردی تیادا له ڕگا دووروو ناخۆش
گه رماو تینوا خنكاوه ونه ی ئه وانه بگرن هه تا زووه، ئه وه مژووی پ له آاره ساتی ئمه ی 
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آورده بۆن ونه ی ئه وێ بگرن ئه وێ ئه و مژووه یه آه هه تا هه تایه خونای ل ئه تكی، 
 ، ئه گینا ڕۆژك دادت سه ردانی ئه و شونانه  بۆ  وێ بگرن هه تا آات ماوهبه  ونه ی ئه

بۆن هه ر له گه رمیانه وه هه ر له ده شتی هه ولره وه له دهۆك و . آورد قه ده غه ده آرت
شخانه وه با آامره آانتان ئیش بكات ونه ی بست به بستی ڕگاآان بگرن ئه و ڕگایانه ی 

 . ه آانی پیادابراوه هه تا نوگره سه لمانآه ئه نفالكراو
 .  بواتان ب ده هۆڵ و ته پ و زوڕناآه ڕاناآات تاآوو ئوه له و آاره ته واو ده بن

 @نه رویج
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