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  ین جاف حسه ... یانی مک بۆ کاک شاسوار ڕۆژبه وه..  ر کاری ڕۆشنبیران نییه روبه ستراوو ب سه به ی هه وته
  
تامرۆڤیش و  یه رنجیش هه و سه خنه  ڕه  بۆیه یه  ئاکاری خراپیش هه یه تای مرۆڤ هه وه له
ج پیشان  است و بهواو ڕ نجی ڕه و سه خنه  مرۆڤ ڕه رجه م مه ت به  نایهبت کۆتایی هه

 مرۆڤی ڕۆشنبیر نابت خۆی  وه. زن ت به ڕاستی و تاقه ستاراو دور له به ک شتی هه بدات نه
ی  و ڕاستیانه کانم باسی ئه نھا نوسینه من ته، ستراو بدات به ی درۆو شتی هه ره قه له

  . و هیچیتر کردووه
ین جاف  ت حسه ئه، نا یان  انیهی کات ڕۆژبه  نازانم ڕاستده یانی که ڕۆژبهم کاک   به
دا  ه هه زۆر بهم  ئه  ره م براده هخۆ بتی ناو زاره  وه چته  و ئستاش ئه لقی چوار بووه له

بووم  هیچ لقکیتر نه لقی چوارو له  له نه، ک یه دائیره لهرم  مانبه  من فه  چونکهیچوو
 یان  کاک شاسوار لی گۆڕاوهتی ناو خۆ ئیتر نازانم  زاره  وه نیازیش نیم بچمه به
ال سوار  ر البه وت هه یه کات وئه ژۆئه  ئاوه م ڕاستیه ک ئه ر وه کان هه ستیهامووڕ هه

  . کان ببت ڕاستیه
م   به ژاره کی هه یه رگه کوڕی پشمه  دهخۆی ک  وهو   ئه حه ی کاک ئه که تی نامه نسبه به 

هیوادارم و  یه م من ڕزم بۆی هه به،  بنوست ۆره ج  به  که نازانم چی زۆر بزاری کردووه
و  ر ئه سه ر له  ههژارم بت منیش خۆم کوڕی هه ن نه ک الیه ر یه سه نھا له کانی ته خنه ڕه

  . کرد  نه وه م دانه وه  پویستی به ش بوو که ڕاستیانه
م ڕزم  رده ی من ههبان الل تاه کتی نیشتمانی کوردستان وڕزدار مام جه تی یه نیسبه به 

ی بیر  وانه پچه  به مانه که له درژایی شۆڕش جگای شانازی گه کانیان به ریه روه گرتوون وسه
  .  ی تۆوه وه کردنه

  رجنیه  مه  چونکه  وانیه قیو دنیابه ی ته ه ته مم بوه به من ده ش که وه تی ئه نسبه به 
رم   کۆمپیۆته  که وانه کكم له بت منیش یه ری هه  کۆمپیۆته وه ماه کوردستان له س له موکه هه

نووسم  پی پویست ئه  من به کان نابم وه  زۆر جار ئاگاداری نووسینه  بۆیه وه ماه  له نییه
ر  سه ش بچمه فته دوو هه ن به ودام ناده  مه وه و ماه رمانگه زۆرجاریش ئیشوکاری فه

  . ترینت ئه
شی  که یاه دا بچت و خه ه هه ی بهیا  مرۆڤ خه  که یه وه رۆڤ ئهکانی م ه  هه ککیتر له یه 

  ت بۆچییه حه ت تۆ ناوی ئه کاک شاسوار ئه،  وه ڕاستوو بینووست و بوی بکاته لببت به
گرتن  س به ت کهو  من نامه یه ه  هه وانه م بیر کردنه م ئه من ئه، یت گرتی بده  بهوت ته ئه
م درۆ   ئه بۆیه، لمنراو ناگرت ی سه گه ق و ببه ناههر  سه س له بن یاساش کهاش یم دن بده

  .  وه  وبو بکرته نابت بنوسرت یه ه یای هه ی خه که ر چاوه سه  که بووختانانه
 کاک  تی که ر سایتی کوردستان پۆست نوسیو یه سه  له وه ناوکی خوازراوه رک به یان براده 

مال   کاک جه  چونکه رچاوه کی به  درۆیه یه ه هه ک  نه مه  ئاخر ئه تاح جاش بووه مال فه جه
اوی ر چ به ئیتر بۆ به،   بووه رگه ر پشمه  سای ڕابردوو هه30 درژایی زیاتر له تاح به فه
و  م بزانت ئه که  خۆی به نده وه سک ئه م درۆبکرت یان که  ئه وه که مووخه هه

  سانه  که ۆرهو ج ی ئه ته و تاح به مال فه  کاک جه وابت کهنھا پی  بکات ته یه وره درۆگه
 م  ئه قیانه  ناهه و جۆره نھا ئه  من ته وه ئه. شکت خۆیی پ ئه زانت کهم نا به، شکت ئه
  . م  وه نته یه
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   بوایه خۆت کردووه ربه ری سه ی سوک وچروک باسی نووسه ندک وته پاش فدانی هه له 
شیان زۆر  وه  بۆ ئه م که شیان پت ئه مه خۆن بۆ ئه ر به ری سه روپان نوسه ئه ی له وانه ئه
کورد دا  ۆ لهم ش ئه وانه ک ئه خۆنین نه ر به  سه وانه  ئه دا چوویت چونکه ه هه به
کو من شک   بهبت  نه وه هیچ حزب وڕکخراوکه  بهانندی یوه ی په و مانایه  بهنینخۆ ربه سه
الی بۆ حزبک یان ڕکخراوکی  بت وه ی وتیش کوردک هه وه ناوه و له وه ره ده م له نابه

م یان  که یه لهر  ریکی کاری نووسینن هه خه ی که سانه و که تیش ئه تایبه به، بت حزبی نه
  تکن بۆیه حزب و ڕکخراوو ئایدیۆلۆجیهچی   ر به سه وت که که رئه م وتاریاندا ده دووه
تی  ڕی حزبایه کانیان شه کیتریش نوسینه خهوی ناوت هناون  وانه  ئه ش که وه ئه

  . خۆبن ر به ری سه ک نووسه  نه تیه وئایدیاچیه
ر  ک نووسینی سه  نهماکانن ر سینه ی به وڕاکانت وته ها ی تۆو بکیتر له م نووسینانه ئه 

کانیان  نه ماکان وخاوه ر سینه کی به ی خه  وته ره ده ستی قه ش ده وه ئیتر ئه، ڕک بن ماپه
  .  وه کاندا بو بکرنه ڕه ر ماپه سه  لهرو ناوبنرت نوسین ونووسه

ڕاشکاوی  کانیشی به و نوسینه رو ئازایهرکی بو یال مۆریاسی نووسه  له وه مه که ی ئه دووباره 
کرت  دی ئه کانیدا به نووسینه م ڕاستی له نووست به میش ئه ند که رچه نووست هه ئه
  . یت یال مۆریاسی باسی بکه کاک له یت و به ت بکه نابت پویست ناکات خۆت بتاقه جه

 نووسین پش  یڤن چوونکه ان بپهیڤیندا جوان بنوسن وجو پهونووسین  کۆتاییدا هیوادارم له له 
بت  رشتکیتر بت ئه ی هه وه ریش پش ئه  نوسه بۆیه،  به ده ر شتکیتر بت ئه ی هه وه ئه
  .  ر کاری ڕۆشنبیران نییه رو به  سهبستراوو  به ی هه م وته کۆتاییدا ئه له، ب بت ده ئه به
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