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ڕۆژانه گوبیستی . نیوه رتاپای کوردستانی ته یی ئیداری و سیاسی و دارایی سه نده ی کرتی گه دیارده
ن   الیه یی له نده ند بوون و فراوانبوونی گه مه وه وا ده  ناڕه ت به باره  بین سه وای ناخۆش ده هه
  . وه رپرسانه به

 و دوور  و ڵ ، دۆڕاندنی متمانه کانی کۆمه ی لکترازانی چین و توژه  سۆنگه بته  ده ییه نده م گه ئه
ها  روه لی کورد و هه کانی گه ستییاره ت و کشه هه سه و و بزار بوونی هاووتیان له ده وه خستنه
کراو  ڕواننه کی چاوه یه  ڕاده  به مۆ ی ئه نده  گه .نووسی کورد ر چاره  سه  خاته تیڤ ده کی نیگه رییه کارتگه

.  ویش زانکۆیه ت که ئه  زراوی حکومه  نو گرنگترین و پیرۆزترین دامه ی کردۆته  دزه   که ندووه ی سه ره په
ند  رهاد پیرباڵ و چه  دکتۆر فه رکردنی مامۆستا  ده  هۆی  بۆته شی وه ڕوو بوونه  ڕووبه ڕاستبژی و
  ! قووتابیان تر و کی مامۆستایه

تر نیه و  رهاد پیرباڵ و مامۆستایان و قوتابییانی ڵ دکتۆر فه  گه تیم له کی تایبه ندییه یوه ت من په به هه
ت  سه گاو ده یی باوی ناو کۆمه نده رچاو و گه کسانیی به م نایه شیان ناناسم ، به کو زۆر به به
کردنی  ودا نه  نانبین و سه رهاد له  بباکیی مامۆستا فهروها ژاندووم وهه  ویژدانی هه که  زانستگه  و

موو  ، هیوادارم هه ند ده م چه رم بۆ نووسینی ئه  هانده   ته  پتر بوونه ق و پیرۆز بۆ نان، ی حه ووشه
م به  ند دره م چه دۆڕنت و هیڤی داریشم ئه بژرێ و ویژدانی نه  هه  پیرۆزه م ڕگه تاککی کورد ئه

نگاوی خراو  ری کوردستان هه راسه  سه ی له نده ی گه ر کردنی کشه سه  بۆ چاره ربگیرت و  وهند هه
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ی پاشتر  وانه نت، ئه یه گه  واتای مرۆڤ، مرۆڤ پ ده کات به ، زانکۆ مرۆڤ چ ده کۆی زانسته زانکۆ مه
ی  ڕیشه. ستنن  ده ره ن و په که را ده دی زانکۆ دا گهکان له ناو  ی شۆڕشه زۆربه. گا رپرسانی کۆمه  به بنه ده
وه بۆ  ڕنه گه  ده کان یه فیی و سیاسی و ئایینی لسه تی و فه یه  نوخوازیی و کۆمه موو شۆڕش و ریفۆرمه هه

  .تیدا بخوقنت   مرۆڤایه ت له مژووی  شارستانییه23توانی  یده ت نه  قه  مرۆڤ  ب زانست به! زانکۆ 

رده یانیش  روه  شوازی په وه بۆ ڕته گه نووسیی ده  چاره   و گای ئمه ییی ئاۆزیی کۆمه کاری بنچینههۆ
 ب ئاو و  ڕی ب ئیمکانیاتی، به و په  قووتابییان له  بارودۆخکدا که له!. رپرسانیی   به  یی رده روه بپه
کی ساخ بخوقنین و  گایه توانین کۆمه چۆن دهنانن ،  ی ده نده  گه   مامۆستایانی له باو نان و کاره
توانین   و نان ؟ چۆن ده تی و دیموکراسی وئازادی یه کسانیی کۆمه ی یه ین به بیرۆکه کی گۆش که خه

کانی  خۆشییه م نه رجه  سه  وه گاناسییه ی کۆمه  ڕووانگه ت دا ؟ له پانی سیاسه باسی ریفۆرم بنینه ناو گۆڕه
  .قامگیریی نویدا وتی هزریی سه وه بۆ ڕه ڕنه گه گا ده کۆمه

ندی  به  مه  به کۆی تۆقاندن و زانکۆش کراوه  مه  به وت کراوه مۆ مزگه  ئه ته، که مله م مه  له وه  داخه به
 مامۆستایانیش   و  پیرۆزه کی کۆ شونه زان . داپساوه یی نوانیشیان ده ندین سه ندیی چه یوه یی و په نده گه

 شۆڕشی نوخوازی و  پسان له یڤی ئازادی و دانه ری په مبه مامۆستا پغه! نیی نون  مه رانی زه مبه پغه
  کا، کاتک که ی تیا ده  پیرۆزترین شوندا، پیسترین بیر دزه  کاتک له. سازین کسانی و چاکه یه

و  ئه.... رامی گوییان و   مه زک بۆ پکردنی گیرفانییان و پکانی ئامرا نه که پیسبیران زانکۆ ده
یران  ش تووشی قه گه  ج دلت و کۆمه  زانکۆ به ه،  و  دیوی پشته ردی زانست له  ڕۆحی پاک و بگه کات
  .بت ده

سکی  و و تهرگکی دوورا ت و ویستیان به ی دیکتاتۆریه ی زانکۆیان کرده مۆگه وانه  ئه زۆرن له مژوو،
تی زانکۆ و مامۆستایان کوشت و کتبیان  قالنییه ی عه  باره نه ناو قه وی خۆیان بیکه تی تاکه قلییه عه

ی ڕزی  تدارانه سه و ده زۆرشن ئه....م شکستییان هنا و چوونه ناو زبدانی مژوو سووتاند، به
  .......ی زانست بت  ئاوتهیی نده ت و گه  سیاسه یانھشتووه زانکۆیان گرتووه و نه

مریکا  کو ئه  ناو ووتکی وه ددین ، له حه  سه ی ئستای ناو زانکۆی ییه باوه نده م گه ر ئه گه بشک ئه
ک کوردستان   ووتکی وه م ، له کران، به ی دادگا ده وانه رپرسانی ڕه م به رجه بوونی با، سه

قالنیی  ی زانستیی و عه  نوخبه  به  که ئوه!! یایکی خاوه   خه مه  ، ئه ی یاسا پشتگوێ خراوه ره روه  سه  که
نگاوی پۆزیتیڤ و  کانی مامۆستا و قووتابییان ، هه رکردنی کشه سه ر بۆ چاره گه ناسراون، ئه گه  کۆمه

 ب  ؟ بۆیه دهگۆڕت گا ده چۆن کۆمه ؟!کان درژ بکات ه  بۆ هه نجه ورت په نن ئیتر ک ده ڕاستگۆیانه نه
ی   وه  بری شاردنه  ئامانج و له  زانکۆ بکرته  له ت  تایبه کان و به زراوه موو دامه  نو هه سازی له چاکه



 دابنرت و کار بۆ  کان م و کوڕییه کان و که  ڕاستییه ڵ، دان به  بردنی کۆمه  خشته کان و له ڕاستییه
  .ی بکرت ری لۆژیکانه سه ره چا

   به  پیرۆزه م قوژبنه نیا ئه  ته دا،   مینه رزه م سه له !   نیه ستدرژی ی و ده نده زین و گهزانکۆ شونی د
  و ئیتر ڕوو له.... ستی ل بشۆن   ناچاری ده ن که قووتابیان و مامۆستایان به که  ، وای لمه پاکی ماوه
و  ییستانه، ئه نده م گه کی ئه  نووته  له.ڵ  هزکی ڕووخنراو و هاودژی کۆمه ن به یانکه مه. ن  که زانکۆ نه
بت  کی ناساز و ناساغ دروست ده گایه گینا کۆمه ڕووخنن ، ئه  مه  ڕزگاریی ووت  بۆ  هیوایه، تاکه
  .......ری مژوو  مده رپرس و وه بنه به ش ده  ئوه و

  :مامۆستایان و قووتابیان

م و  ه قه. ی بۆ ریفۆرم ی ناو زانکۆ و به نده م نا بۆ گه ه و د بم بۆتان رده  پشتیوانی خۆم ده   منیش
 ناو  منن له سه ئوه ده. یی نده قی وگه واندن بۆ نا حه ر دانه  سه یمانتان زۆر پیرۆزتره له و په ووشه

زییان ر ری به  پاکی ماون و سه ندێ مرۆڤ به هشتا هه..... وت و زانکۆ و   و مزگه قام و بازاڕ کۆن و شه
  یه ر پاکی وت و هه که رده  سه ر ڕاستییه  له ئاکام هه   ماندتان که وی ناکت و سه  زۆر و ز نه به
 !یی  نگ و شووره  نه  بیته  ده منت و ناپاکییه ده


