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  ق کونجرینی  بۆ کاک الیهیامنرکی کوردسات می په وه
  
  که ،رینی دکی یه رگه ر پشمه سه تکی له ق کونجرینی بابه ند ڕۆژک کاک الیه  چه ر له به

ی  وه  حوکمی ئه به ، وه  کوردستان نت دا بو کردۆته سایتی  له یامنری کوردساته ئستا په
 ،ژین  ده وه ک ووتیش پکه  یه  و له تیمه رگایه و هاوڕی پشمه  و  نزیکه وه منه  له ڕزه و به ئه

  . کات منم ئه و باسی  ی ئه یامنره و په  بگومانم ئه بۆیه
ر من  سه تک له  بابه و جۆره  بهت ڕازی نابم  قه وه موانه رچاوی هه  به  ئاشکرا و به من به 

بات و  ندازهی خه  ئه ی به  درینانه رگه و پشمه ئهی   نموونه بنووسرت و من بکرمه
ر  به ویش له ئه ، وه ته هدراو کو پویست ئاوڕیان ل نه وه  وه ته دراوه تکۆشانیان پاداشتیان نه

  : وه خوارهی  م هۆیانه ئه
 خۆمی  بوایه  بنووست ئه و شته ی ئه وه ش ئهیشتک و پموو  پش هه ق کاک الیه / ١

من  ی به و پرسه  ئه وه  داخه  به؟ یان نا  پ باشهم و نووسینه  ئاخۆ من ئه  که بکردایه ئاگادار
  . کرد نه
تی خۆم  ریکی کاری تایبه  خه و کاته ی ئه  و زۆربه وه  کوردستان مامه  ڕۆژ له٤٣ی  من ماوه / ٢

ی ساک پش ئستا خۆم  ویه و زه ر ئه سه رمی دروستکردنی خانوو بووم له رگه بووم و سه
  وه وی تره سئول و ئه م مه دوای ئه ر به کات هه ق باسی ئه ی کاک الیه وه ک ئه ک وه نه . کیم
موو   هه دا و له یه  ماوهو موو ئه  هه له ،ک وییه  زه وتک یان پارچه ستکه بۆ ده ،بووبم

 ، یمم کردوههبرااید  ری سه ز کاک ڕابهیڕ به ڤای ردانی هه نیا سه ته )ک. ن. ی (لپرسراوانی 
تی گرتم  ڕز و حورمهش زۆر  ڕزه و به ئه . نشینی خۆم ی خانه ی پله وه ویش بۆ ڕاست کرنه ئه

ت  ی تایبه  لیژنه  له وهم  که  و منیش پشتگیریت ئه ک بنووسه  و سکایه قی خۆته و ووتی حه
  . ین که ک تاووتوێ ئه موو سکایه دا هه

م  ر ئه  به نام بردۆته  په  گوایه  کوێ هنا که ی له و زانیاریانه ق ئه نازانم کاک الیه / ٣
   له دا که یه و ماوه  کاتک دا له له ، وه ته داومه س ئاوڕی ل نه ئول و کهس و مه سئول و ئه مه

م  که جاری یه ، کردم ندی پوه یوه فۆن په له  ته نیا دووجار به تهق  کاک الیه ،کوردستان بووم
 زۆر  که  وه مم دایه  و وه جاری دووه میش لی پرسیم چیم کردوه ،تی خۆی بوو بۆ ئیشی تایبه

  .  رم کردوه ردانی کاک ڕابه نیا سه  و ته وه هۆی خانوو کردنه شغوم به مه
ر  بت و هه کم هه یه یی و گازنده ر گله زیم هه کی درین و مولته یه رگه کو پشمه من وه / ٤

 کان دا  و کۆنفرانسه وه  کۆبوونه کانی حیزب و له  ناو ڕیزه وخۆ له ڕاسته ،بت کم هه داوایه
ی  وه ک ئه نه ،خالقی سیاسی  ئیلتیزاماتی ئه شکن له به  وانه  ئه چونکه ،م که باسیان ده

ر  ک هه م نه که یاری حیزبه نهز و زاران ناحه  هه نگه  ڕه ر سایتک که  به رمه نابه په
  . بھنن کاری  ستی تر به به  مه ن و به  بکه کو ترش و خوشی پوه به ، وه بیخوننه

کی  موو الیه  بیری هه که ، ی نووسیووه ته و بابه  ئه وه یه وڕوانگه ڕز له قی به  کاک الیه دیاره 
تی  رگایه هباتی نھنی ناوشار و پشم کانی خه خته  سه ره  هه  ڕۆژه ی له وانه  ئه که وه بھنته

مۆ  ئه ،بوو یان هه وه  کرده وستی به  و هه وری شۆڕشگانه ده ،کانی ڕژم دا شاخ و زیندانه
دا  و بواره ق له ک کاک الیه توانای وه رکی به وی نووسه هه   دیاره که ،موو شتکن شایانی هه
سکی دیاری  ر که سه ک له  نه ر بوایهگشتگی  که ته  بابه م خۆزگه به ، ست خۆشیه جگای ده
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ر  به م له به ، م بووتایه ویسته و هاوڕێ خۆشه ڕوو به ی خۆم ڕووبه ییانه م گله متوانی ئه من ئه 
مان   هه چاکم زانی منیش به  به بۆیه ، وه ڕک دا بوبۆته  ماپه ڕزی له ی به که ته بابه ی وه ئه

  .  وه مه وستی خۆم ئاگادار بکه هه له ک  الیهموو جۆر هه
 سای ٢٦زانم و   موکی خۆم ده کتی به کتی و یه  موکی یه ی خۆم به وه ر ئه به من له 

م  وه نازی ئه ،م و ڕبازه هیدی ئه کی شه نی برایه  و خاوه خشیوه  به و ڕبازه نی خۆم به مه ته
 .  وه رنته نته ڕی ئه ک له خۆی نه وخۆ له م ڕاسته به ،م داوابکه م که  حیزبه رچی له  هه یه هه
ر  رشونک و هه  هه  له  که سه م به نده وه بم ئه  ن که که ڕ نه بن باوه سیش هه  زۆرکه نگه ڕه
و  ی درین و زیندانی سیاسی  رگه کو پشمه سک منی وه رم که تی هه کی حکومه یه رمانگه فه
  . کردبم نه ڕی کارئاسانی بۆ وپه ئه ،یامنری کوردسات ناسیبت په
سنگی  ویستی ئستام به تی و دۆستی خۆشه رگایه شمهپقی هاوڕی  کاک الیههیوادارم   

  . ربگرت کانم وه ییه گله  وه نهفراوا
  

  یامنرکی کوردسات  په                    


