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  کرکر  هیوا بههیوا به ...  ... !!ی میسری میسر) )   ههکفایــکفایــ ( (ی کوردستان وی کوردستان و) ) نانا((
  

  !ری ناڕازی کوردستان ماوه بۆ جه
ر  ك هه وه، ستووری ئراق  ناو ده ش نووسی به ر ڕه سه نگ دان له واوبوونی ده  دوای ته دوا به

 وی ن و که  شه وتنه نگیان که نگ و ده  جیاوازی ڕه ڕووداوکی تر میدیاکانی کوردستان به
. دا که نگ دانه ی ده  پۆسه قامی کوردی له کانی ساردو سی شه کانی و هۆکاره نجامه رئه ده
نزمی ، ن ده نگ نه  ده  که وه که م خه  پای نابت به نھا هۆکارك که ندك پیان وابوو ته هه

ی  نده ر و گه ماوه واکانی جه کان و پشت گوێ خستنی داوا ڕه ت گوزارییه ئاستی خزمه
تیش   تایبه کی کوردستان به  خه  که ندکیش پیان وایه هه.  کوردستاندا  له ئیدارییه

  ك به روه هه. نووس ساز ها چاره کی وه یه له سه  مه ن به ك ناده کان هیج گرنگی یه نجه گه
   بهها گرنگ و کی وه یه  باس کردنی دیارده ته وتوونه ر که شه و ته  تانه کیش به  کۆمه وه داخه
  . ن که دی ده یی ناوزه واشه ڕۆیی و چه ره سه
 بۆ  کی زانستیانه یه  شوه ن به ده وڵ ده م هه کانکی که وێ خه  و له ك بت لرهرچۆن هه
 ب پج و   ئاشکرا و به  به تیش که  تایبه به، ن وای خۆی پ بده  بچن و مافی ڕه که له سه مه
ی  تی مافی چاره ویش بابه  ئه وه کان ناشارنه کییه ره سه   هۆکاره ره  هه کك له نا یه په

  دا به که نگ دانه  پش ده  له کی زۆری نابۆوه  راوکیه ك و ده رانییه  نیگه  که خۆنووسینه
  . ماندا که له نجان و چینی ڕۆشنبیری گه  نو گه تیش له تایبه
  له) یی دین کاکه که له فه (زڕ ك به سکی ڕۆشنبیری وه  که یر بوو که  ڕاستی پم سه به

دا  وی ده  هه وه  و ڕاستییه  له وه خسته تا توانی خۆی دوورده کاندا هه ی هۆکاره وه شیکردنه
رۆکی   ناوه ك له یشتنی خه ڕۆژوو بوون و نزمی ئاستی تگه ك به کی تری وه هۆکاری الوه

  که  پش ڕاپرسییه ی که وانه موو ئه  هه خۆزگه.  وه  پاساو بھنته که و شتی تر به ستووره ده
   یان له وه) نا (ی ره  به  چ له!ن رم که دا بازاڕی کای خۆیان گه ویان ده  هه وه رۆشه  په زۆر به

ر  سه بوون له وام ده رده  به وه مان گوڕ و تینه  هه  به سانه و که ر ئه  هه خۆزگه! )  به (ی ره به
  !؟ یه ه  و ک هه لمان ک ڕاسته سه ی تری ده که  الیه ك به لۆگ و الیه مان دایه هه

 چ  ر به سه! دا ک بوون؟) نا ( نگیان به یا ده دا وه نگیان نه ی ده وانه ئایا ئه
 قابیان  ر پی له سه ر وا به کرت هه ده! یان؟ وسته و هه ستیان چی بوو له به مه!پارتکن؟

  م پرسیاره می ئه یان بۆ وه! ین؟ ند و پۆلنیان که زووی خۆمان ڕیز به  ئاره و بهین  بده
  ! بت؟  ده کی زانستیانه یه وه ك و شیکردنه یه وسته  تامان و هه پویستمان به

 ی ره ترین به وره موان ئاگادارین گه  هه ی که نده وه توانم بم ئه حای خۆم ده   ش به من به
  ی به وه ڵ ئه گه  له ی که وانه  ئه واته) کان  جیاخوازه- کانه خۆیی خوازه ربه سه (ی ره به) نا(

ندك   هه  دان به نده رچه  هه یشتبوون وه شی گه که رۆکه  و ناوه که ستووره  ده تی له واوه ته
  هنووسی ل  مافی چاره چونکهبوون پی  م ڕازی نه به! نن شدا ده که ستووره شی ده نی گه الیه

 ئستا و  ستوورك له ر ده ی هه وه ت کردنه گرنگترین هۆکار بۆ ڕه (کرد وت ده کورد زه
  . ) داهاتووشدا

کی دیاری  نھا ئایدۆلۆجییه  ته  له بریتی نییه) نا (ی ره  به ش بم که وه م ئه که ز ده م حه به
  !راو یان گرووپکی ڕك خ ت وه سانکی تایبه  که ه کۆمه، پارتك، کراو
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ند پارت و بیر و بۆچوون و گرووپ  ر چه سه بت به ش ده  ناواخنیدا دابه له) نا (ی ره کو به به
ك ئامانجدا  ور یه  ده موو به  هه که!  کانکی ساده  خه ه ك و کۆمه تییه سایه و که

  ! وه بینته خۆیی کوردستاندا ده ربه  سه ویش خۆی له  ئه وه سووڕنه ده
 یان تیایاندا  ن وه ك کاریش بکه یه  و دوور له وازه رده  په ڵ و تاکانه م کۆمه ی ئهر چ گه جا ئه

  !  بکات و ئامانجه وازی ئه شی بانگه ست و ڕووکه به  مه بت به هه
ر  ری به ماوه کی جه یه ره  پناو دروست کردنی به لهنگاو بنرت   چۆن هه یه وه م گرنگ ئه به

ك   داهاتوودا وه  خۆیی و له ڵ بگرته کانی کۆمه ست و چین و توژهموو ئا  هه فراوانتر که
م  ك ئاماژه وه!  وه یدانه  مه ت بته واکانی میلله ڕه  دی ئامانجه کی ئۆپزسیۆن بۆ هنانه یه ره به

  کان  ست و بۆچوونه به ڕای جیاوازی ئامانج و مه ره سه، پدا
  )  باس کرا ی که  و هۆکارانه ك بت له ر هۆیه ههر  به دان له نگ نه ر ده گه ستم ئه به مه (

  رۆشه  په  و به وه یدانه  مه  هاتۆته که  بارودۆخه ری ناڕازی له ماوه کی جه یه ره  به یه وه گرنگ ئه
نھا ڕك خستن   بکرت ته ی ماوه وه  و ئه م دایه رده به  له سته ره  که واته. نگاوی داهاتوو بۆ هه

  ! یه  ناڕازییه ره م به ی کردنی ئهو تاودان و ڕنمای
  له)  هکفای (ی وه ك چۆن بزووتنه ر وه  بم هه ی که و کۆتاییه  ئه مه گه  ده وه شه  لره پم وایه

 ی ره ئاواش به) میسردا (  پارتك له ی کرد و بوو به شه  گه وه ند خۆ پیشاندانکه  چه له) میسر(
  ر ئستا ببته  هه  که خساوه کراوی بۆ ڕه کی ئاماده هی مینه موو زه  کوردستان هه له) نا(

کی  واکانی خه  ڕه ر داخوازییه سه ری و پ له ماوه ی جه ره ر فراوانترین به ری به نونه
  وه بته ڕووی کوردستان ده ی ڕوو به  نووس سازانه  چاره موو کشه و هه م ئه رده به دابگرت له

  ! ئستا و داهاتوودا له
  له) نا (خا و پارتی  ڕك ده یه ره م به ی ئه کیمه  حه رکرده و سه ازانم ک بت ئهجا ن

 !زرنت؟ مه کوردستان داده
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