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  کرکر  هیوا بههیوا به ...  ... !! ناکرن ناکرن  کانی کوردستان چارهکانی کوردستان چاره   ووتار نوسین کشه ووتار نوسین کشه  نھا بهنھا به  تهته
  نده و په  ئهلکترۆنی ی ئهی میدیا  کایه کانی هاتنه هۆکاره  کك له  بۆچوونی من یه به

  :ت  ده  که یه کوردیه
،  وه ینه ك بدهی ل که  مانا گشتگیره ر به  برستی گه چونکه،  برسا  له) ! ترسا  برسا و له له (
   له وه.  ککیانه یه) نان و کار (  که وه گرته کانی تاکی کورد ده زوو و خواسته موو ئاره  هه وه ئه

ست و ب  به  مه سانکی نادیار به  که ه کۆمه (زانین موان ده ك هه  ئستا وه ترسا چونکه
یامی دژ   ناردنی په ته وتونه که، لم کورم ناپارزم شه،  ڕاست  و به ه  هه ست و به به مه
 بیانووی  به) کان  شارستانییه  ئاکاره ش دوور له ڵ ڕزم جار جاره گه ك و ناجۆر و له یه به
     :ی که گوایه وه ئه

 پشت   ناوی نھنی و له  ناچارن به ڕزانه م به  ئه بۆیه!   کوردستان دا نییه ئازادی له
  . ن رخه کان ده  ڕاستییه وه رده په
ستم  به  مه ن چونکه گه  لم تنه ه  هه خوازیارم که!  برسا م له  ده که، ر ڕوونتر بم گه
جا برسی ! کان برسین  شوه ك له یه  شوه  به  که تاککی ترهر و ڕۆشنبیرك و  موو نوسه هه

 ب گومان برسی  ش و ڕووت که ککی ڕه  یان خه تی وه ئازادی یا ئایدۆلۆجی یا پارتایه
دا   برستیانه م جۆره ك له ر یه  پناو ترکردنی هه  له  که موو تاککه  مافی هه دیاره! اننن

  ه  کۆمه وه  داخه  به  که دایه که  ترسه  له که م کشه به. کی یاسایی بگرت یه موو ڕگه هه
! هنن کاری ده به خراپ   و به وه یقۆزنه  ده ریکه م پدان خه  ئاماژه وه ره سه  له سانك که که
 ئاستدا  ی له سته وه  ڕاستی هه  به کات و پویسته ست پ ده  ده ووه  له که رانییه  نیگه به

واکان و   ڕه  خواسته  و دژ به وه شکته کانی خراپ ده نجامه ره وا ده رنا ئه گه ئه، بکرت
  ره رکی هه استی بت ئهی ڕ وه ئه.  وه ستته وه ڵ خواستی دوژمناندا ده گه ریب له هاوته

لکترۆنی کوردی  رشتیارانی میدیای ئه رپه ر سه  سه وته که ش ده یه م کشه ت به ی تایبه وره گه
پاشانیش .  کانه لکترۆنییه  ئه کان و ڕۆژنامه  کوردییه ڕه ستم مابه به مه، م که ی یه  پله به

   به  خوقاندووه یه و کشه یان بۆ ئه خۆیان بوار  کوردستان که تدار له سه میدیای کوردی ده
   ئاست کشه واو ئازاد و ڕاستگۆ له ڕپکراوی ته کی باوه  بوونی میدیایه  گرتنیان له ڕگه
ست پش   ده که م که ز ده  من حه وه ر لره جا هه. کی کوردستان کانی خه هاتووه بن نه له
  :یمك ب ند ڕاستییه م و چه دا بکه م بواره ك له ریه خه

 نوان کوردانی  لۆگی پویست له  دایهندی و یوه ڵ و هۆکاری په  ڕایهبوونی نه )1
   من و له وای له، کی ئاشکرا نگیه  ئاسته ه  هۆی کۆمه بهی کوردستان  وه  و ناوه وه ره ده
  ووه  و له  کوردیانه ڕه م ماپه ر ئه  به رینه نا به  په  که ك من کردوه دانی تری وه سه

رنا  گه ئه! ڕین کانمان دا بگه زووه  داوی ترکردنی ئاره کانی خۆمان بدونین و به مه ههاوخ
   که ی نییه رزه  به ریه  هونه و ئاسته کانیشم ئه ته ر نیم و بابه ك خودی خۆم نوسه  من وه وه ئه

ڕی ڕزم  هوپ ڵ ئه گه  له وه گرته کی تریش ده  زۆرك خه مه ك ئه روه هه، شایانی تامان بن
  کان و ڕۆژنامه  کوردییه ڕه ی وب سایت و ماپه  ڕگهی ئستا له وه  ئه چونکه. بۆیان

کی  ی هاووتییه  قسه ر له ده رچاویان به کی به یه ژماره،  وه بته  بو ده وه کانه لکترۆنییه ئه
  . ل بنرت) . . . ، ر هونه، ب ده ئه، شاکار، ووتار ( ناکرت ناوی ساده

زار دی تری   نووسینی هه  به  ئاستك که یشتۆته کانی کوردستان گه ئستا کشه )2
نگاوی کارئامزی  ك ئی دی هه  بوون و خه ته ك نایه یه ی تر چاره ماسی و شۆڕشگانه حه
دایك بوونی  ی له ڕگه) کوردستان نت (ر گه  ئه ی من که ند ده م چه من دنیام ئه. وت ده
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،  وه کانی مژووه فه  ڕه چته  ده وه بت و دوای ئه ڕ ده ر ماپه سه  کاژر له12نھا بۆ  ته، پبدات
ت  نانه ته! رخان بکات؟ ی ته وه کك بۆ خوندنه ند خوله  چه یه ڕێ ک ئاماده ی گه وه  له وه ئه
مان  وانیش هه کشن و ئه ڵ ده  هه وه  دیارییه نھا ئاهك به م تهدنیا،  وه یخوننه ش ده وانه ئه

ت و پشنیار و  ك بابه یه موو ڕۆژك ژماره  من خودی خۆم هه ته وه ئه! ن که پرسیار ده
  وه داخه م به  و به وه خونمه  نرخی ڕۆشنبیرانی کوردستان ده ی به وه  و شیکردنه وه لکۆینه
 ! نابتبت هیچم پ  ئاهك نه

ن؟  چی بکه، ژین دا ده که  ناخی کشه ی له وانه کی کوردستان ئه  خه ی باشه ئه )3
ر  به  له فرخوازك که، کشت رد ده  به  تا ئواره کرکارك که،  واره خونده  نه جووتیارك که

ا کاریان  الدکاند ی له که موو خه و هه ئه،   تری نییهبواری، بایی و کۆششی خوندنی بکاره
 ! رت گوزه کاندا ده  کوردییه ڕه  دنیای ماپه ی چی له وه  ب ئاگا له ڕێ کردنه نھا ڕۆژ به ته
کی  لکترۆنی سکی خه ڕی ئه  چی تر ووتار و ماپه  له قۆناغکداین که ئستا ئمه )4

ست   ده وه  به نگاوه و هه  ڕای منیش ئه به. ن که نگاوی تر ده ر داوای هه ماوه تر ناکات و جه
موو  کان و هه لکترۆنییه  ئه کان و ڕۆژنامه  کوردییه ڕه ك ماپه ڕزانی وه  به کات که پده
  و پرسیارانه مك به  و وه وه نه  داهنانکی تر بکه کانی کورد بیر له  ڕۆشنبیره تییه سایه که
کان  چۆن ڕاستی کشه  یه وه ویش ئه ئه! ن که  خۆیانی ده  خۆیان له  ڕۆژانه  که وه نه بده
  هید له ن شه یان دایککی خاوه، رمیان  گه  ساچوو له بهکی  یه  پیره می مامه  ده نیته یه بگه
 . یان و یان و یان! سیف مه
 توانا و  سانی به ن که  الیه  له ناکی ئاسمانی ئازاده زراندنی که دامهپشنیارم  )5

دانی  رهه ندی سه به  مه وروپا که  ئه تیش له  تایبه مان به که له ندی گه مه وه ڕۆشنبیر و ده
شتن و  شتن و لك گه رك بۆ پك گه  مینبه کو ببته تاوه، لکترۆنی کوردی بوو میدیای ئه

 ب  کی کوردستان به یه ر کشه ڕ هه مه موو کوردکی ئازاد له رگرتنی هه وست وه هه
! بت چ پشنیارکی پبت  ر بت ئه  خونه نگه زانم ڕه ئه.  وه ب خۆشاردنه  و بهجیاوازی

 ROJ TVی  و بارودۆخه  ئه زانن که دهش  ئوهم  بهزانم   ده به! ؟ یه  ههROJ TV   نییه وه ئه
وێ بم  مه ی ده که ڕاستییه.  سته به م مه کار بت بۆ ئه کرت به  نه نگه کات ڕه ئیشی تیاده
  سووتنن له ك مۆم کاتی خۆیان ده ککی دسۆز وه  خه ه  کۆمه  ڕۆژانه  که سوودی چییه
  تانه و بابه موو ئه ر هه گه ك ئه روه هه! لیان  ب ئاگایه که ن کشه  کوردستان خاوه کاتکدا له

 نامنت  وه م بواری خۆ شاردنه که کی من دنیام یه  گوی خه نگ بگاته نگ و ده  ڕه به
 . کات  دهیرگری ل  ڕاستی به وت ک به که رده بۆی ده  که ن کشه میش خاوه دووه

  که  یه وه کترۆنیش ئه له تری ئهکی  یه ر بوکراوه  کوردستان نت و هه داوام له )6
  وه رك بۆ پکه  مینبه ن و ببنه نگیان زولتر بکه ن ده وڵ بده  ههون   بده ته م بابه گرنگی به

یان  قینه نگی ڕاسته یاندنی ده  گه ك وه  الیه ران له نده نی ههکا وازه رده  په ی کورده وه ستنه به
،   ئارادایه  له مان کشه ش هه مه  بۆ ئه  دیاره که. کی تر  الیه ی کوردستان له وه کی ناوه  خه به
  نگکی تر که  ئاسته ه وام و خوندن و کۆمه رده بوونی کات و کارکردنی به ی نه ویش کشه ئه
  ڕه  دنیای ماپه م ئاشنا کردنی کوردان به رده به  ڕگرك له بۆتهوروپا   ئه ش له رهت ل نانه ته

س  ڕ به نھا ووتارو ماپه تك ته  هیمه ڕزان تکایه م به  ده وه  دیسانه جا بۆیه. کان کوردییه
گۆمی منگدا   دیو له ناس و نه ن نه ده  مه  چی تر ڕگه تکایه. ی کوردان وه  بۆ بدار کردنه نییه
 . ن  بکه له مه
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