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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ...   کانتانهکانتانه  ی ڕاستی سیخوڕییهی ڕاستی سیخوڕییه  بوونتان نیشانهبوونتان نیشانه  تووڕهتووڕه

  
تی  وه سیخوڕی نودهقادری   ماله که تاهیرساحی سیخوڕی میتی تورک وسیخوڕ ردوو  هه

رد  بوو نابت به شوشه ر مای له گه ئهمرۆڤ . سن کانیان قه  ئاشکراکردنی سیخوڕیه  له دیاره
ب هیچ  وت به یانه کانی سایتی ئیتعاتپۆست ئه ره  نوسه رهکو. ک  مای خه بگرته

فیتی  بات به  خه ده مانی نیوسه ک وقاره یه وه ته ی نه باتی ڕزگاری خوازانه باجک بنوسن وخه
ر  گه م ئه ستراو به به ی پوپوچو هه ر وته به نه یارانی کورد بده ران وگشت نه داگیر که

  . بن وان البدات پی قس ئه ی ئه ر سی مھنه سه له  رده کكیش بتو په یه
  
رنج  سهک   کۆمه  پم باشه وه مه م بده یان وه  نویه و کاوژکردنه ندک له ی هه وه پشئه 
  . ردوو سیخوڕ ویست وهه رانی خۆشه نهردیدی خو  به مه خه پرسیار بهو
  
وه  ردایه ستیان به ر کۆی ده به لهم  ش داوام لکردن به ند جارکیکه رچه ههم  که یه

ک کاتژمر   یه کانی تریشیان تاکه وریه و هاوده م دووسیخوڕه بائهم  به. ریان شۆڕکرد وسه
نیاندا کردبتیان  مه ته رتاپای  سه له کهران  رچاوی خونه  به نه خۆیان بۆکورد بخه باتی خه

ند  ش چه و ئاینده وپش وتویانه مه رچی له م هه ران ئاماده شاهیدی گشت خونه من به. بۆکورد
ڕابردوو  ستخۆشی له وتارکیش ده م و به که مویان بۆئیمزا ئه ر هه ن هه که یتر پیس ئه ڕه الپه
  . م که شیان ئه ئانده ئستاو له وله
بت شۆڕشگ  کانیشی یان ئه ره  نوسه و شۆڕشگه سته کی ژرده یه وه ته لی کورد نه گهم  دووه
باتی  نگیری خه م الیه رده هه بن که فاو خۆڕاگرانه وه  به ره و نوسه بت له بن یان ئهبوو
تی  وایه ته ستی نه هه کی نوسیندا نه یه  بگه تاکه ساتکو له یان بوون وبۆتاکه که وه ته نه

کان  ره ئیتر باقی نوسه  کانی کوردستان بوون  شۆڕشگه نه دژی الیه و نه خۆیان فرۆشتووه
  . ماندا بوون که وه ته تی نه ی دوژمنایه خانه بوون ولهری خۆفرۆشو جاشو سیخوڕ  سهنو
 س و کام گروپ له تی له وه و سیخوڕی نوده یرانبژی بگانه ی حه ری خۆتان ئوه س توسه به

 کاتژمرکتان  تیدا تاکه وایه ته باتی نه نجاساڵ خه ی په ماوه  له  ئوه دیاره که. ن گروپه
جاشی ی  که  قورسه ڕای فایله ره سهریف  کاک تاهیر ساح شه  بۆکورد کردووه بات نه خه
 دژی شۆڕشو  ی پیس جوقاوه هلکه ریشتان له ی سه ته وه ئه.  جاشی سوک شبوو واته فیفه خه

تی  ش جاشیه مه ڕشن ئهتی شۆ رکردایه دو سهکانی کور  شۆڕشگه نه و الیه رگه پشمه
  م فشه ئیتر ئه. ؟؟ن یکه مان ئه که وه ته  بۆدوژمنانی نه  ت چیتره کهب وسیخوڕی کردن نه

  . . خۆتابن یخۆتان به هه!! ؟؟ چییه تان له فشه
  وه بته نت بو ئه ری کوردستان روه و نیشتمانپه نز سایتی خاوه  وتارک له رکه هه م سیه
 ک ر وه کسه یه  وه ته یه کانیدا نه  سیخوڕه ره یای پوچی ئیتعاتپۆست ونوسه ل خه گه  له که
ر  نابی کاک عومه  پوچو درۆو بوختان بۆجه ی ڕن قسه په ر ئه پدا ده چه بهڕاستو  هار به. . . . س

لکترۆنی  کی ئه یه  ڕۆژنامه ته بووه نت که ی کوردستان ویسته  خۆشه و سایته فارس وئه
وژ رکی ڕاست  مینبه ته و بووه ندایهستاکی کورد نی خه  کۆمهی زۆربهتی  خزمه و له ڕۆژانه
ری  ندین نوسه نگین وچه می ڕه ه ندین قه  چه و ڕۆژانهم ڕۆشنبیرانی کورد رجه بۆسه
م  کانیان له رنجه کانی خۆیان وڕاوسه باتگ نوسینه تی خه سایه ندین که ناوبانگ وچه به

ی  فته حه دا سایتی ئیتعاتپۆست بهکاتک  له مه ئه.  وه نه که دا بوئه  ویسته  خۆشه ساییته
ش  مه  ئه وه ناو وتاری درۆو بوختان بو بکاته ر بتوانت دووتا س به گه جارکیش ئه
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ر خۆشی  مهم کاک عو چواره.  یه  گومان لکراوه و ساییته سی وڕیسوایی ئه ر بکه به ت له به هه
ر  زانم کاک عومه  ئه نده وه من ئهنھا  کتری ناناسین ته و یه من وئه زانت که زۆرچاک ئه

نابی  ر جه کسه  یه رزانانه  سوکو هه وسیخوڕه م ئه  به ته نیتی کوردستانارشتیاری س رپه سه
ی  وانگه ڕه له ش زیاتر مه ئه. راوست به ی هه و قسه نهخ ر ڕه  به نه ده  فارس ئه ک عومهکا
 و ری بورو شۆڕشگ جارک نوسهمو ه یان ه یه وه نهوجاش سیخوڕا ڕی ئه یخوڕی وبباوهس
 من  و پیاوه ی ئه وه ب ئه  به خنه ر ڕه به نه ده ن ئه سه عید حه سه زن کاک حمه گری مه خنه ڕه

ڕای  ره  سه سیخوڕانه م کۆه  ئه دیاره. بت  هه وه کمان پکه ندیه یوه په بناست وهیچ جۆره
مانکاتدا  هه له. !!؟؟ن بکه تی ک دژایه  که رراوهوپیان سپرانن  ی داگیر که ی ڕاسپارده وه ئه

  وه ی خۆمه ونه واوی خۆم وبه ناوی ته  من به باشه. رونی بوون خۆشی ده ستریاو نه تووشی هه
 سپرن پتان ئه م که ده ران الئه کانی داگیر که خشه ر سیخوڕی ودرۆوبوختان ونه سه له رده په

با  و کورته ه ی بوده مان ئیتر ئوه که وه ته  کانی نه  شۆڕشگه تیه ایهس ن و کهما که له دژی گه
نزیک هیچ  له دورو نه له  نه گرن که سانک ئه بن ملی که ستریا ئه تووشی هه  که؟؟بۆچی

 نابت  بۆیه.  وه گرینه کنه ڕاوبۆچونیشدا یه  له یه وانه کو له  به  نیه وه منه کیان به ندیه یوه په
ی  سته  ده یربت چونکه المان سه ن له سه عید حه سه مامۆستا حمه ر ونه  کاک عومه ن ونهم نه

ڕوان  خراپتریان لچاوه وه و زۆر له وه ر ئه ری سیخوڕ هه سیخوڕو سایتی سیخوڕو نوسه
  . . کرت ئه
م  من سیخوڕی میتی تورکیام به) نھاگریمان ته (گریمان :نوست تاهیری سیخوڕی میت ئه 
کوردستان   م تۆله مدا پت ئه وه له. ؟لمنت سه ت ده یه وقسه ک ئه یه گه  چ به ناب به هج

و تورکیا  ره ھاتی به کوردستان هه تبوو له عس هه الی به ت که که قورسه ر فایله به کاتک له
 مانگ ش مریکی پاش شه د دۆالری ئه  دووسه چووه ئه موو نه پت بوو هه ی که  پاره بهو ئه

 رکی واو پت وتن من نوسه ل میتی تورکی که گه ینت له ینو به تو دروستکردنی که وه مانه
م  ست بکه ی کوردی پچاوبه کی ساده درۆبوختان بنوسم وخهتوانم دژی ک بن  مم وئه مه ئه

ش رستی تورکیا شاهیدی ز په گه تی فاشستو ڕه وه ندی ده وه رژه به لهم  بخه واره شه و به
سگای   ده چونه ردار هاواری ئه ورامی وسه هه  ل کاوه گه  له چۆن ڕۆژانه بوو که وه رته سه به

. کرد تان ئه ره نقه ربازی ئه سگای سیخوڕی سه ردانی ده ش سهند جاری و چه نبوڵ سته ئهمیتی 
ر  فته دهش  م شه دا الیکه نه تورکیا بۆ که زانت له وروپا چاک ئه ی هاتبت بۆئه وه نا ئه ده

یداکرد  چی په ر دۆالرت به فته ش ده ش مانگدا شه ی شه ماوه ب له زه غه یتۆ ئه وت دۆالری ئه
نابت  زانی جه وانه. دا نه  که نیته یه  دوور بۆت خۆت بگه نده وه ت ئه که ترسی فایله تاکو له

یتی تورکی و م سیخوڕی  ما ببیت به عس خری نه به عس بیت وپاشان که ب باج سیخوڕی به
س دسۆزو  رکه پیاوی و هه نابت ببی به ی بوو جه واکه  ڕه س دژی کوردو کشه رکه پاشان هه

ر   و تاسه  شار بحاکمه کانت دژی بنوسن پت وایه وریه بات گ بت تۆو هاوده خه
وی  بدوای ڕابردو ش مانگه  شه وه  من ئه؟ر سه چته ت بۆئه تی وسیخوڕی وتاوانانه وجاشیه ئه

زانت  وسا ئه  باڕۆژی دادگایی کردنت بت جائه ئستانه. ڕم تازانیم چیماکیت گه تۆدا ئه
  . ؟ ت چییه تامی تاوان وخیانه

ی کوردستانم وشانازی  یانساه کی ده یه رگه رنیم من پشمه م من نۆکه  ئهقادرمال  که به 
ژیم و پویستم  وروپا ئه ئه لهبات ئستا  یان ساڵ خه دوای دهم  که ڕابدووی خۆم ئه به
ک ڕۆژ  شی یه وه ئه وه. نکیش نیم باباش بزانیت خۆری هیچ الیه و موچه س نیه ی که موچه به

تیت  وه  سیخوڕی نوده وه  له نابت جگه م جه به. ناست بۆکورد ماندوو بووبت من ئه
ست  ده شم به وه م ئه  بهکان وڕابردووی تۆم ی فایله وه ریکی کۆکردنه من واخه. درۆزنیشیت

خۆتی  م که ڕز ئاشکرابکه رانی به  بۆ خونه پم باشه کانت  زویره ته هاده ر شه سه یشت له گه
مسا  نه ڤاکم له هه. . . مامۆستای هین  کوردستان ببیبه وه مای بیته ته نیت وبه ڵ ئه پھه
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ویش وتانی  دوای ئه جاران ولهتی  کتی سۆڤیه دوای ڕووخانی یه یاندم وتی له پی ڕاگه
کی زۆر ڕووی  یه نده شان گه وه ک هه ر یه به ت له وروپای خۆرهه ئه ناوسۆشیالیستی له به
کاری  تی و کارو باری ساخته دزی وقاچاخچیه ر له ت کرد ئیتر هه وروپای خۆرهه ئه له
زویر بکرت  نی زانکۆش تهکا نامه گه به ی که یه و ڕاده  ئه شته تا کار گه زویر هه وته

زویرن  کانیشت ته هاده شه  که یه نیت دوو دووکتۆرا بنیت شاهید هه سه و که نابیشت ئه جاجه
رکات  واوی هه ته  به  بووه  ئاشکرانه ڤاه و هه  بۆئه که زویر کردنه م هشتا شون وکاتی ته به

تا  هه  شی خۆت دانیشه ر کراسه هس ێ لهجار.  وه مه که  بو ئه وه گه به ویش به ئاشکرابوو ئه
  وته که ت نه که ر دادگایی کردنه گه ئه. . وسا من وتۆ گات ئه ست ئه ده کانتم به گشت فایله
  . . ؟؟کانت پش فایله
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