
 

   فسانه ئه!... فاف بین رموێ؛ با شه فه رمی کوردستان ده رۆکی ھه سه
  
رمدا  مانتارانی ھه ڕله ڵ په گه وخۆ له ماندا ڕاسته ڕله  ھۆی په رمی کوردستان له رۆکی ھه مۆ سه ئه
وو ی د وه کگرتنه ک یه روه  وروژنرا، ھه وره تی گه  بابه  کۆمه رنجه ی سه مایه..  گفتوگۆ وته که

  ..ی وت وه ره ڕزی بۆ ده ی به که ره فه ی و سه نده  و گه که ئیداره
وڕاست  بگرین و ڕاسته خنه رمووی با وردترک ڕه ی فه نده ی گه رباره رم ده رۆکی ھه ڕز سه به
  ه بۆ جۆر وه ڕانه ی گه نده  ھۆکاری گه کک له ن و یه نده ی گه سانه و که ر ئه  سه ینه  بخه نجه په

  ..کتری یه یشتنک له گه تنه
  
 باشوری کوردستان ڕویدا و  ڕین له ر ڕاپه وبه مه  ساڵ له پانزهزانین  موومان ده ڕزم ھه به

موو  ھه.. زرا ی نوی تدا دامهزگا کانی کوردستان ھدی ھدی دام و ده و شاره دوای ئه دوابه
    له رگه رای پشمه ڕین تاکوته  ڕاپه ر له  به زانن که ، ده یاده ریان له وبه مه  ساڵ له  پانزه ر له ی به وانه ئه

ی  که نفال و کوردکوژیه دوای ئه  له ی که یه رگه و  ھزی پشمه ئه.. مابوون کانی کوردستاندا  شاخه
وێ   و له  ئران و لره رت بوون و له  و په وازه ره  په   زۆریان ره ی ھه وه، زۆربه عس مانه به

  .. وه گیرسانه
  

 ین، ب بکه ی بنه نده ین و گه کتر بکه موومان ھاریکاری یه رمووت با ھه نابت فه  جهڕز؛ رۆکی به سه
م  سکی ئاسایی ئه ک که  وه وه یه م ڕوانگه  له..ی نده ر گه  سه  بخرته نجه وخۆ په  ڕاسته ی که وه به

ھی  (کانتان سئوله  مهکی یه ک به  یهت و سامانی روه ی سه رچاوه  سهم بم ده خۆمده  به  ڕگه وته
  .. ووه ب کوێ  لهیان موو سامانه و ھه تی نازانت ئه واوه ته س به  و که ڕون نیه)  که ردوو ئیداره ھه
  

؛  ن مانه  کتومت ئا ئه مم ال نیه  و وه یامدایه  خه  من له  ئستاکه  کهی و پرسیارانه  ئه..رۆکی ئازیز سه
ر و  فته ده ' ن و به ت و سامانه روه موو سه و ھه نی ئه  خاوه  ئستاکه ی که سئوالنه و مه کک له ھیچ یه
نی ھیچ  شی خۆیان، خاوه  کوردستان و له ڕیان به  باوه  له دا جگه و کاته ن، له که ده قسه' بلۆک
ی  ئه.. ونشبو رمایه ندی و سه مه وه وخۆ دژی ده ندکیان ڕاسته  ھه بوون، بگره  نهی ترتک روه سه

رشتی  رپه  ک سه کوێ بوو؟ یان له  و موکه موو پاره و ھه ندن؟ ئه مه وه  ده  ھنده  وا ئستاکه چۆنه
ی کوردستان ڕاست و  ال لی بخورت؟ بۆچی بوجه کات و ناھت البه ت ده  و موکی میله پاره
کی و ئاشکرا ناکرت؟ بۆچی  ستی خه رده  به  ناخرته هوتوو سان موو وتکی پشکه کو ھه وان وه ڕه

و  س لیان ناپرست ئه کان ناکرت و که وره  گه ره  ھه سئوله  مه  لهن کی ورد و بالیه یه وه لپرسینه
  ؟  کوێ بووه یان له موو سامانه ھه
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

باتی شاخدا دۆودۆڵ   خه کۆدا دابت و له یان به موو سامانه و ھه  کاتی خۆی ئه من پم وانیه
تیان، چونکهگاب وا له نھا چه دا ته و کاته باتی ئه کاتی خه  لهموو   ھه وه دوای ئه.. کرا شانده ک و ب
ی  کانیان مایه ژاری خزانه  و ھه رچاون، ڕابوردوویان ئاشکرایه  دیار و به  ئستاکه ی که سئوالنه و مه ئه

و  بوونی ئه که ه م که ، به م ھناوه رھه ی بهوان ک ئه ری وه ده ی کۆنه  ڕۆه  که رزیه ربه شانازی و سه
کی  ی خه دام زۆربه و بوایه  و له رانیه کی ئاوھا کورتدا جی پرسیار و نیگه یه  ماوه  له موو سامانه ھه

ی  موو گومانه و ھه  ئهرم رۆکی ھه ر سه گه بوو ئه ی دهم؛ چ  ده وه رئه به له...  گومان بن لی به
 ؟؟ وه کانی بۆ ڕونبکردیناته سئوله ی سامانی مه رچاوه  و سه وه ته وانایه ک منی به ایی وهکانی ئاس خه
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