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  زیز  مید عه حه. م... ! رۆک و کلتورکی کۆن ی سه ونه

  
 زۆر که ڕاستدا ناوه تی ڕۆژهه  لهوسیستمه  کردن به رده روه ک په تی و خه جیھانی کۆیالیه

 رخ و و چه ره کان به ی مرۆڤه وه تاوان و مشک شۆردنه  له شکه  به ته قه  سه سیستمکی
وتن و  پشکه  دژ به یه خه ویه سته نگکی ده  بۆخۆی جه وه ئه. ڕاست یان پشتر کانی ناوه ده سه
  . ت نی یه ده مه
ڕاست خۆیان کار  تی ناوه  ڕۆژهه ت له تایبه به کان ته سه ی زۆری ده ڕای من زۆربه به

 بت و    کۆیلهوه ته سه دوای ده  تا به بت و ساویلکهر ناحای  ت هه  میلله کهن  که  ده وه بۆئه
  وه یش بۆئه گه ن به تی خۆیانی پ بکه ی سوڕنن و کاری تایبه زووی خۆیان هه ئاره به

  کان له  حیزبی یه ی پۆلیس و بنکه رمانگه  ی ئاسایش و فه رمانگه کان و فه ندینخانه ی به ڕژه
ی  وانه ئه)  لسوته ئه، ت سه ده (وان ی ئه که هاوکشه  به چونکه. کان زیاترن قوتابخانه

و  لهن  که ج ده کانیان بۆ ج به وانی دی و کاره ک له تن وه ه خه وارن زووتر ئه خونه نه که
  ... هتد.. کوشتن فاندن تۆقاندن ماڵ داگیرکردن.. ش کارانه

بۆ  متر کاری خراپی کی ڕۆشنبیر که  خه  چونکه کی زۆر ڕاسته یه ڕاده  به یه و هاوکشه ئه
وارو خراپ  خونده ککی زۆر نه  خه ره ڤه م ده کان له ته سه هبینی د  ده بۆیه. کرت ده
ن و  ده تیشیان ده سه ن و ده که موو ژیانیان دابین ده  و ههوه نه که وریان کۆده ده له

ی  ڕژه  که وه ش بۆئه گه به... کانیان  ناشرینه وه ی کاروکرده زۆربه ن له که چاوپۆشیشیان لده
واو  ته  زانکۆ ی که نجانه وگه ی ئه  زۆربهی تر که  چینه  له ی ڕۆشنبیر زیاترهناو چین بکاری له

  . ن و ڕۆشنبیرن بکارن که ده
یان )   هلنامیالدول ا (یشتوو  پگه کانی ووتکی تازه  دیاره ره هه) هما ( نیشانه کک له یه
  و ووته رکی ئه به له  کون و کهموو و بان و هه موو جاده  هه  که یه وه تی ئه تی ڕۆژهه سه ده

موو جۆرک  هه بهش و سپی  ڕه بچوکی به نگ به نگاوره  ڕه یی به وره گه  به رۆکه ی سه ونه
  . هتد... کووی و کای و به به
و  شاری داپۆشیوه) رعی رۆکی ناشه سه (رۆک ی سه ونه ست که  ناوه وه وه ندێ ووت به هه
کی چاویان کزبووبت و  ک خه وه ن نه ئه. ما سینه مۆ له ئه کات  ئیش ئه و فلیمه ی ئه ئه

و   ئهل یکه  هه بت به وو ئهم ڕاستی شار هه و ناوه و جاده فولکه.... بینن رۆک نه ی سه ونه
و  ئه.... تورکیا، وریاس، ئران، عراق... ن ده  ئه ته م بابه گرنگی بهزۆر ی که ووتانه
   ووته ره  هه یش له م ووتانه ئه  وش کراوه ردا دابه سه  کوردستانیان به  که یه ووتانه

  . کانی دنیان دیکتاتۆرو شۆڤینیسته
  وه ته ن هدی هدی گواستراوه که وی ده یه  په  فاشیسته ته وه م چوارده ئه خۆشی یه که و نه ئه

 یکات رکی خۆی ده ر ئه سه ت له ووه  ده ی که و کارانه کک له یه   هن بۆیرمی کوردستا بۆ هه
واسرێ و  ده کان هه  گشتی یه موو شونه هه رۆک و له ی سه چاپ کردنی ونه ست به ده هه
کی  یه ئابووری و پاره.  ربو دیاره کی به یه شوه کان به و قوتابخانه رمانگه   فه ت له تایبه به

ژاری  کی هه تی خه  یارمه و ئابووری یه ر ئه گه و ئه سته به و مه کرێ بۆ ئه رخان ده زۆر ته
و  ژاره ت هه ی میلله  زۆربه وه داخه م به  به وه  له  تره کوردستانی پ بدرێ کارکی مرۆڤانه

.  وهرۆک داپۆشرا ی سه ونه چی ووت به  که یه  چاککردن هه کان پویستییان به بازاڕو کۆنه
ک کوردستان  تی وه وتووی ڕۆژهه  ووتکی دواکه له. ون تابی قزه ین ههکی ناشر یه دیارده
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زۆر شتی  ت به چی میلله که... ک فری زانست و زانیاری بکرێ باتی خه ری له وروبه و ده
  ن  که رم ده رگه  سه وه کی یه الوه
ک  یه هیچ شوه  به وه وانه پجه ر بهم زۆ به   ته ش باس باسی دیمورراتی یه میشه هه

  . ی نی یهڕ بینیش بۆی بگه هڕ زه ت به ڕۆژهه ت له دیموکراتی یه
ت  تایبه به  ماوه  نه مکه  زۆرده واسینه  هه م ونه کانی دنیا ئه وتووه  پشکه ووته له
. هتد... ریکا مه داو ئه نه و که) نافیا نده سکه تی ئه وه ده (وروپا وروپای ڕۆژئاواو باکوری ئه ئه
تی  کانمان فری کۆیالیه ی منداه وه من بۆئه شدا نه ووتی ئمه له ی که وه هیوای ئه به
  . بن نه
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