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  د حمه دین ئه محیه .. رینا باکورێ کوردستان؟ ر راپه مبه ل هه، ن باشور رۆشنبیر والتپارز کان وه

  
رن  ر داگیرکه رامبه ل به، التپارزێ باکورێ کوردستان شگر و وه لک شۆره خه،  که یامه هه

التی  ل باکورێ وه، نیارا ئاگر ل بن پین نه،  ل مه  گه که یامه هه. رپیان  سه یهورابو، تورک
قۆربانیدان . رب و کینا خۆ سۆژن ب وی ئاگرێ که، ران اگیرکهد دێ   و نزیکه لکریه  هه مه
ریسکن چ.  بۆ رۆژێ خۆرت و خۆرت تر دبیترین رۆژ راپه، برکرنهید تن  شه،  وامه رده به

 و  تورکیارێ رانسه هرین ل س نگ ڤ راپه  و ده گرتیه ا باکور ڤهڤایا کوردستان ته، ڤی ئاگری
ه ل چ  ت ئاگهال التپارزن باشورێ وه نبیر و وه وشه موخابن ره.  الڤ بوویه ی دا بهنیاود

  ! یان د گۆه گای دا نڤستینه،  کوردستان  نهورێ، کو بژێ وهر  هه،  ک نینه تشته
   

ب هیزا ،   کریه رابوونا خۆست ب زن و ده کا مه ب هز و تھنه، الت  ل باکور وه ل مه گه
 هاریکاریا براین خۆ ل پارچن دی بڤی تڤت کو پ ل پنه به.  تنپشت راسل کورد  گه

  . وی عنه  هز و پالپشتیا مه مازه نه،  یه ین کوردستان هه
رۆک  یڤن سه په.  ری ماال خۆ بار کریه بباوه،  ڤیایه ره  ل باکور ڤه ترسا براین مه

ن وان ژی رۆ  خۆ ل وان کریهراۆباند، کوردستانما کو دبینن ده.  هژێ بووی و چاڤ ،
 ر رامبه ل به، ن کوردی ل واشنگتۆن سه ب زمان ره، ب جلن کوردی، رگ کورد پشمه

جیھان رێ  رانسه ل کورد و سه ڤایا گه تهبۆ ، رۆک بۆش مل ب مل سه، کۆچکا سپی
  .  ل باکور خاسمه نه، دل کور کا نوی دا گه هیڤی و ئومده، یڤیت دپه
ل  گه، رست و خوینمژ خۆپه، ر تا داگیرکه وله رۆک کوردستان و زۆردایا ده یڤن سه  په

  . وام بیت رده ر یا به هه  دێ ڤ رابوونه ئه، هن مافن خۆ گه تا نه هه. رپیان  سه راکریه
زیرن تورکیا  رۆک وه هس، گانۆرد ییب ئه ب ته جه کو ره، ننیه رادگه، نگوباسان ن دهئاژانس 

سا ت  روه هه.  رێ هنارتنه ڤه  بۆ ده ره نقه ر ل ئه شکه هیز و له.  زنه کا مه ره  بویه ڤه ئه، دبیژیت
و ، مرگ  جۆلهنهشت گه، رێ ڤه مزینان و گه رین ژ شه کو جریسکین ڤ راپه، گۆتن

.  گرتیه  ڤه ژین جھن دیندی مبۆل و چه کر سته دیاربه، باتمان، ئاگری، خۆپشاندان ل وان
، التپارز وه، ڤان خانده، نبیر وشه ره،  گۆهن زانا هشته گه  نه نگه ڤ ده هئل موخابن  به
  ! کوردستانا باشور...... و ترس و بور و نه

، ئاگری، وان، مزینان شه، ر ڤه گه، لۆ ما نگن؟ گه  د بده التپارزن مه نبیر و وه وشه ره،  بۆچی
   کوردن؟ رێ نه ڤه لک وێ ده رێ ما خه ؟ ئه کوردستان نینه...... .میرگ جۆله

رز دوکتور  ر گرتنا به ت ل سه دان بابه ب سه، ردگران رن ئینتیرنت وه رپه ما مرۆڤی به ده 
رزی  ت وی به ر بابه  سه ڤرکی له رن ئینترنیت هه رپه  بهر ل سهرۆشنبیران . مال ددیتن که
  ....... کان نگه ده، ییت کوردستان پۆست چاک سا مازه نه. دکر

ت  لبه  ههبوو؟ تی پ هه کا تایبه سته به یان مه، رزی بوو رێ وان بۆ پاراستنا وی به ئه 
  ! یه بوو و هه ردێ هه رتی و رکخستی ل پشت پهاش کا ڤه سته به مه
. ن و هۆسا دکه چما ئهلۆ  گه، ن و بژینی ۆردستان پۆست بکهکوم گازندان ژ ساییت  رئه گه ئه

 ا شلی و ئاڤ ژ جوکا کیژان کانی یه  پشت ڤی ساییتی ههلکان کی ،  رایه یا رۆن و ئاشکه
 و  یها یا خۆیکور ژ به، نی که ت گازندا ژ ڤی الیی نه ت و قه م قه ئه،  که ره گه. دخۆت ڤه

 سالن شستی ستپکا  ژ دهر هه،  که یه  پرۆسه ڤه ئه.  کرن نینه پویستی ب شرۆڤه
  . وام ژی بیت رده ر یا به  و دێ هه ومه رده یا به،  ستپکریه ده
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نفالکردن و   ئه دژ به،  بجه له ندا هه ناڤه ( ب ناڤ چاک یه ک هه هه زگه ده، داخا گران، ل به 
ریز  تا دوکتورێ به خزمه د ئخستن، ندن خۆ م و کارمه پرانیا ده، )لی کورد جینوساییدی گه

 وفرۆش دایبۆچی؟. جن  
 کوردن کو ب زاراڤا کرمانجیا ژیرێ  مازه نه، س ژ بۆ کوردن باشور لۆ ما چاک به گه 

ل دژی ،  س بۆ باشوره ر به گه ؟ ئه ڤایا کوردانه زراندن؟ یان ژی ژبۆ ته  دامه هاتیه، دئاخڤن
ژکوردستانا  که  که پارچه، پارتی، ر کو ژ به! ن که ل کورد ژێ ڤه بال ناڤ گه،  پارتی یه

  . زن ژ کوردستانا مه  زنه ری مه کا هه یه پارچه، باکورێ کوردستان ژی. باشور
ری خۆ  بهڤیت و  ربکه ژوی قالب بچوک ده، راببیت، وا گران ژ وێ خه، م ز بانگی چاک دکه  ئه
 اروان کروباریر  جوکان یا دچیت سه که ل ورێ خوین وه. الت  باکوری وه ته ڤراز بده رئه سه

، شا ئاگری  ژ شۆره بریه کا دانه پشکه،  نهوڤ رابو ئه. نفاالن هئ  و بجه له هیدن هه شهخوینا 
 یان !ه خاپاندن ک ساییتان نه ب هنده،  که چاک چاڤن خۆ ڤه........ ید رزا سه، عید شخ سه

  ! را بکه  و شۆپا خۆ ئاشکه ژی ناڤ خۆ بگۆهره
   

051117   
  


