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  باخ ڕزگار گوه ... ر فارس  بۆ کاک عومه کی کورت و کراوه یه نامه

  
 ییت  شکنی بواری سا کان و ڕچکه ڕه پهی ما رقافه  سه که، ڕی کوردستان نت ماپه

کانی  له ر ڕوپه سه ستکی زۆر ڕوویان تکرد و له  ده م به ه ر و قه نووسه، کترۆنی بوو له ئه
  .  وه کرده هکانیان بود مه رهه به
  
تی کردنی  رگای دژایه ئیتر ده، ڕکی تردا په دانی مه رهه سه ڵ گه  تر و لهیک یه وه اش مهپ

تی  کایهوت س نانه و ته ندین بۆختان ی چه وه ر پشت و بو کردنه  سه کوردستان نت خرایه
یی کوردستان نت و وتوو رکه بگومان سه.  ئامانج  بوه که ره رپرسی ماپه ڕز به  به کردن به
تی  و دژایه هۆکاری ئه. وری کوردستان نت  ده  زۆر لهڕۆشنبیرکیر و  ی نووسه وه کۆبوونه
رپرسی کوردستان نتدا  ت کردنی به ه داو کدا و لهو ه ش ی له وه  ئه یشته ر گه اک. بوون کردنه

  ر به تی سه تۆمه یان دهی ناشیرین و  یان قسه ڕیکی تردا ده ماپه کانی  ژوره کک له  یه له
  . رپرسی کوردستان نت  پاڵ به نک درایه الیه

  
  : یه وه ی پرسیار ئه  جگه ته ک من بوه تری وه ندانی ی بۆ من و بۆ چه وه ئه
  
  ئاقارکی تردا به، ڕی کوردستان نت  ماپه وه  داخه به،  وه نیشتنه ا د و ئواره دوای ئه له  که
ر   سه تی کردن له تی دژایه  زیاتر بابه وه هو کات  له که،  یه وه ش ئه که ئاقاره. وت  ڕکه به
بۆ ،  بت مانه ره کی موحته یه پاکانه  ی که وه ک ئه وه،  وه کاته نیکی دیاری کراو بو ده الیه
ر  و سه  راست نین و ئه تانه و تۆمه  ئه که، لمنت ی کوردستان نیت بیسهرسرپ  به ی که وه ئه
  .   نییه نه و الیه  به
نک تاوانبار   الیه ر به سه ی تۆی به وه هئ  چونکه،  یه ه  زۆر هه یه وه و شیوازی بیر کردنه ئه

ت  وه ر ئه و هه ئه، ر سینی  سه گریتهابمانگی بۆ د،  وا دنیابه ئه، کات  و تاوانبارت ده کردووه
مان  دونی هه، بۆ زانیاری زیاترتخۆشی و  ر بۆ هه.  تا ئستا پی ووتوویت که، ت پ ده
" بوو مه ئه ق ده ی به  و دوا قسه م قسه که یه، کی درینی خۆمدا باس کرد هاوڕیه  م له کشه

بۆ ، نووسم  بۆ ده ت بۆیه مه ئه. " ر فارس پاراستنه مه  عو که، زانت س ده موو که جاخۆ هه
نیک  نوسراوی تر دژی الیه دان ر سه گه،  و ناشگۆڕت ناگۆڕاوه کی  ڕای خه که، ی بزانیت وه ئه

  !! وه یته بو بکه
و   پشت ئه ی له ستانه و ده  ئه که،  یه وه ئه، کرت ی تبینی ده وه ئه،  وه  ترهیک الیه له
یان  تی تردا ده ژر بابه  ژر ناوی تردا و له ر خۆیان له هه،  یان داوه وه ن و هانی ئه وه یه مه گه

.  وه کرنه بو ده لی کوردستان نیت ر ڕووپه  سه نرن و له ونت بۆ ده ت و نووسینی قزه بابه
  به، کات  ده ی ناشیرنت ئاراسته کات و قسه تیت ده ژایهدڕکی تردا   ماپه س که ندین که چه

  و به  ئه واته . وه یته که ڕزشت بۆی بو ده نرت و به تت بۆ ده بابه،  وه ناوی خوازراوه
ینوسیت و بۆی  تی ده تییهس به مه ی وه ئه، م که یه، کوژت  ده که ردک دوو چۆله به

وتوویی کوردستان نت  رکه و سه نی دار کردنی بالیه که کار بۆ له، م  دووه وه،  وه بیته بوده
رنجیان   سه هو سانی تریش ئه ک من و که سانی وه  که که،   وای کردووه یه وه هئ. کات ده

 دان ورگای بۆ جن  و ده ر هاتووه سه ئاوای به، ری کوردستان نت  بۆچی ماپه که، ڕابکشت
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 ب س و دوو  رای پشت و به ر گازه  سه خستۆته تی کردن و بوختان دروست کردن و سوکایه
رکردن بۆ رقای سۆری کا  سه دیاره،  وه  داخه به.  وه کاته  بوده و نوسینانه موو ئه هه
، توانیت  نه که، ن که کان وا ده ته ی بابه وه بوونی خوندنه  و کات نه که ره بردنی ماپه ڕیوه به
  .  وه  بناسیته  نووسینانه و جۆره  ئاسانی ئه به
  ر فارس ڕیز کاک عومه به

دنی خشکر ی په  سۆنگه بته  و نه وه نگی بمنته  پشه ر به هه،  کوردستان نت هیوادارم که
 نووسی  رکی ڕۆژنامه  ئه چونکه، تی کردن و بوختان دروست کردن جنودان و سوکایه

رت و بوو و  کی په یه وه ته تی بۆ نه  تایبه به،  یه  هه وه ته ر ئاستی نه سه  و کاری له مژووییه
  . ی کورد وه ته ک نه ب ووتی وه

ر  سه تیڤی به  و کاری نگه وه ـمنتهنی ب  بالیه به، ڕی کوردستان نت  ماپه وادارم کههی 
  .  جنودان ش له  و ب به ڕیکی ب وینه  ماپه بت و ببته  نه وه ییه وه ته ی نه پرۆسه

  
   رلین به/ باخ  ڕزگار گوه 


