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 لیم هس. ڕزگار م ...ی) یمان ههاوپ(رانی لیستی  هبۆ هاند

   
و  هک ل هخ، رخان کردووه هت هو هوڵ و کۆششی بۆئ هموو ه هه، ی) مانی ههاوپ(ستی یل هک یه هماو

برێ و  هری د هتی دیک یهک دژی پارتی و  هی خ یهی یزا هو ناڕ هو ئ هی تووشی بوو یهدوو دی 
، موو جۆرک هه هدات ب هوڵ د هه، وه هی دووچاری بۆت) مانی ههاوپ(ستی یشدا لینجام هئ هل
نگدان  هو د هر هک هان بدات ب هخ، جارکی تر هو هچاو سوور کردن هی خۆش جارک و ب هقس هب

  . ن هی بد) مانی ههاوپ(ستی یل هبچن و دهنگ ب
، ستمن هب هم هی من لر هوان هئ. درت هنجام د هئ هو هندان هرم هی هون هڕگ هل هون هم ه هکک ل یه

  . گۆرانی بژن
الر  هنا و کۆشک و تیکی بیر هی خ هند هو هئ هک، م هناک) ایر هک هز(دا باسی گۆرانی بژ  همن لر

چۆن  همان کینیشمان ب موو هه... !ماوه هی ن هک هر ههوو ن هئاگای ل هند هو هئ، درووست کردنه
اسی کوردستان پشوازی ل کرا و ین ئاستی سیرزتر هب هل هک سای پار) بم هن ه هر ه هگ هئ(
کی زۆری ل  یهی ی هناب گل هک یه هش ه هو هئ. !چیه هگۆڕێ بوو و ن هبژاردن ل هه هوکاتی ن هئ

اتر یو ز هر الی ئ هکات و هوون هد هشیک پ هتی و یهاتر گۆرانی بژایو ز هئ. بکرێ؟
پش  هو ل هئ، ن بکاتیکانی بۆ داب هنگ هقی ئاه ه هایک بتوان نرخی . رک هک ئ هو هن یه هشیپ

  . !تره
ناسری (ڕز  هکو ب هو، وه هگۆرانی بژکی تر هت ب هبار هر لدوان س هس هنیر ب هگ هم ئ هب
  . بۆچی؟... گۆڕت؟ هک د هواو هت هک هوا باس و هاوکش هئ، )زازی هڕ
گۆرانی سۆز و  هز بیرگ هو ه هکردوور هناوبانگی د یهمژ نی  هزۆر ل) ایر هک هز(ڕز  هب

) زازی هڕ(ڕز  هچی ب هک، مانییشتیگۆرانی و سروودی ن هک ب هو هن، ستی ناسراوهیو هخۆش
مانی ناوبانگی یشتیگۆرانی و سروودی ن هاتر بیز یه هوان هل، ستییو هگۆرانی سۆز و خۆش هل هجگ

  . خۆی درووست کردبت
  . !هی ه هزار ه هه هب، ستا هکی و یه ه هه: ن هکو د هو

م  هوا ئ هبزانت ک هستیبکرت و پو) زازی هڕ(ڕز  هی ب هکی زۆر ئاڕاست یهی ی هگل هق هه هو هلر
اری یرپرس هب هست ب هڕووی ه هل هک یهنی  هو ها ئین هی ت) مانی ههاوپ(ستی یی بۆ ل یه هبانگھش

نگ یگر، ستهیم ل هل هشدار هک ب یهنگ نی یو گر هکات و بۆ ئی هد هو یهتی  یه
  .... نون هد هد) غدا هب( ههزی کورد ل هک هستیل یه هو هئ
: هی هو هش ئیو هئ، هی هنکی تری ه یهی ال  هم بانگھش هئ هچاک بزانت ک یهبوا هد، خر هن
مان کاتدا  هه هتی و لیک یهوخۆی پارتی و  هنگری ڕاست یهال هبت هوێ د یه هوێ و ن یهب
گوێ ی پارت و  هوێ ب یه هد، وه هنگکی بند هد هک ب هخ هکی،  یهتی  یهزا هو ناڕ هدژی ئ هبت هد
  ... تی یه هک ه هی خ هانیوا هڕ هو خوواست هدژی ئ هبت هد، ن یه هکانی بگ ه هند هگ هرکرد هس
 م هی ئ هارک ئاڕاستیند پرس هچ، کاتی هی د) مانی ههاوپ(ستی یی بۆ ل هو بانگھش هڕزی ل هب
ستی یل هب، ن هش بدینگ هر د هگ هئ، نگدان هد هبچن یهان نی یازین هک، کات هد هکان هخ
  . !!!!ن هی ناد) مانی ههاوپ(
موومان  هه هک( یه هستیم ل هبۆ ئ هو هڕنت هگ هد، ری کورد هرو هرخوودان و س هبات و ب هموو خ هه
، )س هو ب یهتی یک یهان پارتی و یست هب هم، وه هت هویبۆ نووس انیکان هی قس هان و هن ئیزان هد
ست  هد هی کوردی کوردستانی ئراق ب هند هو هئ، وه هری چووبتیب هچ ل هپ د هو هداخ هم ب هب
  . شتووهی هپ ی گ هو هوان هتی ئ هس هژر د هی ل هو هل هاتریزۆر ز، تی یهویچژ هو هم دوو پارت هئ



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 13-12-2005 20:23 

2 

ست  هری و ئازادی و د هرو هموو س هم ه هک ئ :بپرسیی  هو هاتی ئیج هل، )زازی هڕ(ڕز  هب
  :وه یهم دابا هی و هو هی خوار هارانیم پرس هپشتر ئ یهبوا هد، ست هناوه هد هی ب هوتان هک
کانی تر  هکورد هدژی پارت ک بوو، ستی دووژمن نا؟ هد ناو هستی ل ه د1966سای  هل ک بوو-
قی  هه، کانی کورد هدووژمن کار هخت هتیغاری بۆ پا هرنجامی غا هئ هک بوو ل، نگا؟ هج هد

قام  هش، اباران کراویمیانی کیگ ی ب هست هی ج هو کات هل ک بوو، دا؟ هۆ دیف هخونی کوردی ب
ر  هب ک بوو، رهوود بوون؟ هکی تان و فیر هوان خ هئ، ی پر کردبوو" هبج ه هه" کانی  هو کوچ

کوڕی  هک بوو بوو، سک؟ هندی پارتی ت هو هرژ هقوربانی ب هی کرد1991نی یڕ هو بوومی ڕاپ
ر داهات و سامانی  هس هستی ب هک بوو د، رژاند؟ ی هو دواتر خونی براک"ڕاڵ بارزانی  هن هج"

  . کورد داگرت؟
ک بوو خۆراک و ، بی؟ هی د هک هستی دژ هد شتووانی ژریر دان هس هبای ل هک بوو کار

ک بوو ، ی؟ هک هستی دژ هشتووانی ژر دیدان هگات هی ن هو هبۆ ئ، دا هس دیت هانی قیستی ژیپداو
کو  هتا و، کرد هبوول ن هوی کورد بۆ کوردی ق هک بوو ه، ی درووست کرد؟" ه هدگ"واری ید
غدا و  هب( ههانای بۆ ل، ی هک هچوونی پارت هناو ن هک بوو بۆ ل، ڕژت؟ هکورد ن اتر خونییز

ی ) مانی ههاوپ( هک بوو بوو، و کرد؟یی ئاود هم ووت هردی ئ هک بوو دار و ب ،هات؟ هد) تاران
 کوردستانی یزگاکان هی شار و د هو هککردن یهاری یک بوو ب، ر؟ هرامب هب ب) کایر هم هئ(

ش  هن پشکیکی ز یهر سنی  هس هک بوو کوردستانی ل، کرد؟ هج ی ن هاند و ج بی هڕاگ
  . وه؟ هکرد) ئاقی نوێ( هب

ستووری  هکانی د هند هی ب هزۆرب ههات ک هو هی بیبوو و کۆتا هه) غدا هب( ه کورسی ل78ک بوو 
ی  هو هڕان هو گ هو هنوێ دابژرت هرل هس، 15 .12 .2005بژاردنی  هدوای ه، کورد هند ب هوی هپ
کانی  هی هز هو هی درژ کردن هماو(کو  هو" کانی کوردستان هپچاو هرکووک و ناوچ هک"
ی ڕژمی  هت هو همان جۆر ل هه هش بیوان هئ، )ھانیکانی ج هگرژ هشون هکان ل هکگرتوو یه هو هت هن
  . ن؟ هخ هتک دوای د هنج هه هی ب هرجار هه، ڕووخاوه) دام هس(

ر ب  هرامب هب، ی) ۆن دۆالرید مل هار و چوارسیک مل یه(ار یمل$400، 1ش ک بوو یدواتر
  ........ رگرت؟ هو، ی) ر هبرم(ان و یی خۆ هند هگ هان لینگ هد
  . ستهیتی پو هبیوا باسکی تا هئ، ی هان باس بکیکان هی و شکست هند هموو گ هوێ ه هر بت هگ هئ
و  هئ، وه هنی هکانی بد هاریمی پرس هو هی ئم هو هپش ئ یهبایتوانیب) زازی هڕ(ڕز  هوادارم بیه
  . !!!!وه یهم بدابا هی و هو هر هی س هنارایو پرس هک ل یهنھا  هت

ر خۆی بوو  هه، ری چووبتیب هی ل هو هکو ئ هو، وت بکات هس و ک همرۆڤک وا ه هری هزۆر س
م دوو  هکک ل یه هری بوونی خۆی ل هب ب، وه هۆنیفز هل هی ت هر شاش هس هڕۆژان و ل هڕۆژک ل

ت بزانت و  هانیخ هب، دا هم پارت هل)  ڕزلنانکک هو(ندام بوونی  هئ هن و ب یه هدا ڕابگ هپارت
  . کرت؟؟؟؟؟؟ هبوول ن هپ ی ق

وای ل  هک، گۆڕاوه هو هو کات هل هم پارت هڕۆکی ئ هت و ناو هباب هچی ل: توانت پمان بت هد
کی  هر هشکی س هب هم پارت هی ئ هو کات هو ل هستیم ل هنگدان ب هکی بۆ د هبکات هانداندانی خ

  . !!!!بوولی بکات؟؟ هزانت و ق هت ن هانیخ هی ب هم هاندان هئ، هی هستیم ل هئ
ک  یهچ کار و کاسبی یی ه هو هسک ب ئ هچۆن ک، م مابۆوه؟ هب و هر هارکی گیپرس همک هد

ران  هتوان گوز هد، ب داهات هموو ماو هم ه هووتک ئ هل، ری همی هوون هره هبکات و ب ب
  . بکات؟
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، )زازی هڕ(ڕز  هرانی ب هن و هات و چۆ و گوزینش هوا نرخی جگ هوت ک هرک همۆ د هئ هارید
ک  هبت خ هو همۆ بۆ ئ هر ئ هجا گ. ک هاندانه هخ، شی هک هر هرامب هرابوو و بیرگ هپشتر و
  . رکک تر و نرخکی تر؟؟؟؟؟؟ هش ئیانی هب، ن هی بد) مانی ههاوپ(ستی یل هنگ ب هبچن د

کان  هد هو هتای ن هر هس. وه هگوازت هکانی خۆی د هر هب) زازی هڕ(ڕز  هب یهم نی  هک یهجاری  هم هئ
تی کوردی  هو هگرانی درووشمی د هکان دوای ه هد هو هندی ن هناو هوتبوو و ل هوتک ک هدوای ڕ

ی  هشخ هگرانی م هرزی سبوون دابوو و ئستاش دوای ه هو هک ل یه هوتبوو و ماو هک
  ........................ شیانی هو ب هوتوو هک) واکانی کورد هڕ هستھنانی ماف هد هو(
ی  هر هب هخۆی خستۆت، ک بت یهانوویر ب هه هستک و ب هب هر م هڕزی بۆ ه همۆ ب هر ئ هگ هئ

ند  هند ساتک سوودم هو بۆ چ) تی یهناوی کوردا هب(تی  یهندی پارتا هو هرژ هپارت و ب
  ... .بووبت

ی  هوست هم ه هران بووبت ب هگیان نیکانک د هخ یه هوان همان کاتدا ل هه هوا ل هئ
م بدرت و  ه هق هل هباش هب ب هشکی زۆر د هوا بۆ ب هئ، ندار بووبنیو بۆ ساتک بر هڕز هب م هئ

س و  ه هر هست ناکات هیتر پویو چ هندی کورت هو هرژ هتی ب هپ هک، ر بکرێ و بزانی هوا س
  . ر ناوکدا بت هژر ه هجا ل، رتیربگ هند و هه هب هڕز هم ب هوتکی ئ هک

گۆرانی بژ  هل، کرت هد) زازی هڕ(ڕز  هب هی ل هخن هی و ڕی هو گل هئ: م هجارکی تر د
ر  هر شانی ه هس هی ل هرک هو ئ هو ئ هاریان دی هک یهر  هڕۆی ه هچونک، ناکرت) ایر هک هز(

  . اواز ترهیوی تر ج هزۆر ل هانیکک یه
ر و زانا و یند و ڕۆشنب هرم هوستی هو ن هه هم هئ، تک هللیر م هگ هئ: م هی دیکۆتا هل
ست  هوتن و د هزانی و دواک هن هبتوانت ل، رککی قوورسه هئ زۆر، دارانی بت هتم هاسیس
  ..... ڕزگاری ببت، ری هس هب
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