
 

 
   فسانه  ئه       ..  بوایه  و کراوه وره ی کوردستان نت گه پارتی، ھندهکتی و  یهی توانینی  دڵ و شوه  خۆزگه

  
 شدا وه ڵ ئه گه م له راوردبکریت، به ڕکی کوردی و پارتکی کوردی به  ناکرت ماپه نده رچه ھه

ی کوردستان نت مشک و دیان  ھندهکان  وره  گه  پارته  که خوازبووم دی خۆمدا ئاواته  لهزۆر جار
  ..ڕوات  مشکمدا دت و ده  به یاه و خه  تاوناتاوک ئه  که قیشم نیه ڕاستیدا ناھه  له..  بوایه کراوه

  
ر  ق ھه ھه  به.. یه وه  فارسهر  عومه ی کاکه و ماندوو بوونه  ئهھۆی به م که نی خۆزگه مین الیه که یه
   و کارکردن له  ی ڕۆژانه وه زانت نوکردنه بت ده زایی ھه مک شاره  کهڕدا بواری ماپه لهسک  که

  مانبیست بیکاته ت نه  قه وه شه وه روئه سه له.. وت  ده کات و ماندوبوونی نده ڕکی ئاوھادا چه ماپه
ان پردک، ک  کوردیه ی پارته نده وه رئه  ھه رنجه م جی سه  به.. وه چاوی کوردیدا بداته ت و به منه

   ڕۆژنامه ت له ڕه ک که زارویه بت ھه ، ده وه نه که ل ده ی گه ر پاره سه ک له یه ک، پۆژه یه قوتابخانه
ر  ی شتکی ھه وه ک ئه وه.. ن  لبده پۆزی پوهرچاومان و   به وه نه کاندا بیخه فیزۆنه له و گۆڤار و ته

و  موو ئه ی وازلبھنین، ھه که نی گزی و فزیه  الیهر گه بگومان ئه.. یان کردبت زۆر گرنگ و بونه
کانی  رکه  قابی ئه هون که  ده وانه موو ئه ر ھه  ھهڕاستیدا  لهم سودن، به  جوانن و به پۆژانه
  خانه سته  خه ، که وه  بکاته  قوتابخانهر رامبه ب به  به  که ته رشانی حوکمه رکی سه ئه  ، واته وه ته حوکمه

م بۆ خوندکاران  ه ر و کتب و قه فته  ده ک بکات، که شی خه زاری پشکهت گو  خزمه بنیات بن، که
ھت پشل بکرن،  کان بگرت و نه نیه ده  مه  مافه  ڕز له  ئاسایش ڕابگرت، که ربکات، که به سته ده
  وه داخه  به..و ھتد.. دات ی نه نده  گه  ڕگا به سی تربخوات، که ق مافی که ناھه س به ھت که  نه که

  ..بینراون پی پویست نه  به وانه موو ئه  ھه  تا ئستاکه وه داخه زاران جار به و ھه
  

کات  دا ده خنانه ڕهو  ڵ ئه گه  له ه  کوردستان نت مامه  که یه یه و شوه م ئه که مین خای خۆزگه دوھه
موو  ک ھه روه ڕوو و ھه خاته دهموویان  ب س و دوو ھه.. ن که ی ده که ڕه  ماپهڕووی  ڕوبه که

 ڕاست بزانت،  یان به که خنه ر ڕه گه شدام ئه و بوایه گرت و له نوسینکی تر ڕزیان لده
 شتکی ک یه  تاڕادهت سه  ده  گرتن له خنه م ڕه  به..دات ی ده وه وی ڕاستکردنه ست ھه موده ده
   دارودیوار بگریت، له  له خنه  ڕه  وایه وه ک ئه مدا وهڵ ڕز گه له..  پولک زاری به  و ھه گونجاوه نه
  بۆ نمونه.. ناھنرت نی ھهکرد  بۆ چارهنگاوکی دیار  ھیچ ھه.. وه دا ھیچ نابیستیته که ته ردوو حاه ھه
 کی بۆ یه  چاره ت تکایه سه همانخوات و د ب ریکه ی خه نده  گهن کی ده  خه  وه که ند الیه  چه  لهکه

  زانن که کاتکدا خۆشیان ده ن، له که رده  ده سئولکی بچکۆله دا مه ته باشترین حاه ، له وه بدۆزنه
ش بگومان  وانه ، ئه کاندایه وره  گه ره  ھه هرپرس ناو به  له که زنه ه م ره  ھه یه نده ی گه رچاوه سه

  .. وه  نایانگرته وه لپرسینه
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 پاش م؛ یان که ت ده  دوو حاه پشبینیر وابوات  گهڕاستی م به شبین نیم، به سکی ڕه  که خۆممن
یمان و   په ڕیان به کی چیتر باوه یان خه..  وه بته کی تر دیکتاتۆرکی کوردیمان ل قوت ده یه ماوه
ر   ھه ته به ھه..  وه ڕنه گه ده کان لی ھه  شوه ک له یه شوه بهت نامنت و  سه ۆکی ده هوقس قسه
ندی  وه رژه  به  له تانه و حاه کک له  ھیچ یه بینت که  ڕون وئاشکرا ده وه ق بیربکاته  ئه  به سک که که

  تری  ھندهزاران ری کورد ھه سه ک ماورانی و قوڕبه ک یه ردووکی وه  و ھه کوردا نیه
  .. وه خاته  دوردهی تر نده وه  ئهدان واکانی کورد سه  ڕه ونه کات و خه زیادده

  
   به هڕبوون  و باوه وه  بیرکردنهنی الیه کشت فره رنجم ڕاده  سه  که کوردستان نتدا  لهمین خاڵ سھه

ک خۆیان قبوڵ  کان وه  جیاوازه سه کورتی و کوردی که  به  واته،توانینی جیاواز و وازای جیایروڕب
 ی کوردیدا وره  ھیچ پارتکی گه پی پویست له  به  تا ئستاکهیانش مه ئهی   نمونه وه داخه به کات، ده
خۆ  ربه کی سه یه شوه سک به ر که گه تدا ئه ندێ حاه  ھه  له  بگره.. نابینرتکی دیار یه شوه به

ی مای بیروڕا ندی و بنه وه رژه ڵ به گه له   رببت که ک ده یه شوه  و بیروڕای خۆی به وه بیربکاته
  ک بۆ نمونه روه ھه..  وه شکننه ردا ده سه  بهی که وخۆ ئاکامی کاره ستهوا ڕا ، ئه وه ته یه یدا نه که پارته
،   نیه ستوره م ده ڕم به من باوه"ت   ده ی که وه ر ئه سه نھا له ته.. زیری ڕۆشنبیری رکردنی وه ده

ر بۆ  کتی ھه رپرسانی یه بری به  له من بومایه".. نوسی کوردی تدا نابینم  مافی چاره چونکه
   پارتکی مۆدرنین و بوامان به  ئمه کینه خه"موت   ئاشکرا ده  به و  ھه کردهم  ده ش بوایه ڕیکالمه

  نگ به زیری ڕۆشنبیری ده ڕز وه  به  که  ئاساییه وه المانه  به وه رئه به ، له یه س ھه  که ئازادی تاکه
  کو پارتک پمان ناخۆشه  وه نده رچه بگومان ھه .. یه کی جیاوازی ھه ایهستور نادات و بو ده
  ه ب  ئازاده ته م میله سکی تری ئه موو که کو ھه  وهیشو ئهم  ، به بت زیرک دژی بیروڕای ئمه وه

بت   و دهی دیموکراتی و سیاسی مه گه  له شکه  بهش وه  ئه و وه کاته ک بیرده یه چ شوه
تقبوبکر"...  

  
تی گرنگ  ڕوی بابه وست و خستنه ک ھه روه  ھه، رنجی ڕاکشاوم ند خاکی تریش سه ڕاستیدا چه له

 خواسته خوانه ر گه  ئه   و سه  به  بۆ ئستا ھندهم  بهھتد..و ڕاستگۆیی و دسۆزی بۆ کورد و 
  ..ین که وانی تریش ده سا باسی ئهو ، ئه  قسه وته  که که دیواره

 
afsane1@myway.com 
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