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  ییداغداغ  رهره  هاباد قههاباد قه  مهمه... ...   !!ییارارییکو کو   ک وهک وه  نهنه، ، ییارارییششۆۆ ه ه   به بهرمرمۆۆففڕیڕی
  

 ش پژڕۆ ژبهڕۆ  ستهیو کوردستان پیک  بکات و خه شه  گهژڕۆ ژبهڕۆ  ستهیو پکوردستان
 ڵ مبه  تهیک سهیک ک  وه مهبا ئ، کن  موشهییرا خ  بهای دنیکان ندنه سه شه گه. ون بکه
با ، نستدا رده به تان له وه کان ئه ته رفه ده.  وه نهیخول  نهمانداۆ خیور ده  و بهنی که خن نه خنه
 ! کوشتنهۆت خ رفه  دهیکوشتن. نیانکوژی  و نهنی ده  نهانیست ده له
 ی اردهی و درۆری تیقا  بارته به،  کوردستاندا  لهیت هی مهۆ و کیداری ئی نده  گهی اردهید
 یزموو ه  هه  به ستهیو پ  کهی وه ر ئه سه  لهنیکۆموومان ک  ههنۆ چک  وه  ترسناکهیستیرۆریت
 ی نده  گهی اردهی دیووڕ ووبهڕ  ستهیو پشیئاواه،  وه نهی ببرۆری تی اردهی دیووڕ ووبهڕ مانۆخ
 یناو پ  لهی وه ئه.   ترسناکهرۆری ت  لهنیشۆر چاوپ ده  قه  بهی نده  گه  لهنیشۆچاوپ.  وه نهیبب
 ناتوان، انی لت بنگ ده و بشۆ بپی نده گه  چاو لهداۆی خیس که  تاکهیند وه رژه به
  !ت خواردبیشییاسای یندزار سو هه، تز بپارمانیشتیل و ن  گهیکان هییند وه رژه به
 و زۆخات و پ  دوادهیکات و کار  دهزار بیت هاو ژانهڕۆ   کهکیرپرس ر به  من ههیوا ب به
 داۆی خی د  لهتب  ئاشکراش نه ر به گه کات ئه  ده هییتو هاو  وا لهدا دهردا ل سه  بهیزیف

 و ئهر  سه  له ستهیو و پ سئوله  نامهیکسئول  مه وه ئه، ت بدات  حکومه  بهوزار جن هه
 دات ده پیوام رده رچوو به سه  بهۆی کرد و بی نده ر گه گه رپرس ئه به. ت سزا بدری فتاره هڕ

  وه کهت زاره  وه  خراپ لهیکر کار سه  لهکریز  سزا وهێ ناگوتریپ وه ئه. کات  دهیشیاتریو ز
 رمۆفڕی ت نانر لیاو ن وه ئه. ترزتر بکر  بهی هی و پا  پلهانی،  وه تهزر بگوی دیکک هی ۆب
 کاران دهن  و زلگهت سزا بدریکار نده ر گه سه  بچووک لهیرپرس نھا به  ته  کهی چاکسازانی
 کوردستان نی  بدهڵو  و ههنی  بکه نهیق استهڕ یرمۆفڕی  ست به  با ده هیتکا. رباز بن  سزا ده له
 .  ئارامیکر نده  به نهین هی بگه

 شۆ خانی کردنکی پراکتۆ ب نهیم ر زه گه  بن ئهوتوو شکه جوان و پ نده رچه  ههکانمان کارنامه
 یت هی مهۆ کیک هی رنامه  بهی ناتوانۆت.  خشاندووه  نهیز  و کاغه به که ره ر مه هه، نی که نه
 ۆ بریکبی ناکارا و تاریسان  که به، نۆ کیواز ش به، وتوو  دواکهی ئامراز  بهوتوو شکهپ
و   ئهی خود چونکه، ی  بکهی چاکسازکار نده  گهیسان  که  بهی ناتوانۆت. ی  ببه وه شهپ

 . ت بکرانیفتار هڕ و وشت هڕر  سه  لهی و چاکساز وه رکردنه فی خول نه بخر ستهیو پ سانه که
  له، کان ته زاره زگا و وه  دام و ده له، کان هییت بهی و تای گشت نه شو  له ژگارهڕۆم   بهی نده گه
و  ره  به مه ئی گه مهۆ کیوت هڕ ێ و تا دن ده وودهڕکان  قامه رشه  و سهکان هما

  که. یتۆب هۆ ب وه هۆیرخ به  لهک خه،  و ج نه  ناگهکانسکا .ن به  دهبوونیناشارستان
،  هییوروپا ن  ئه ره ئۆ خ بابه:  رپرس ده  بهیناب  جهی که  دهشیک هڕییموکو ر که  ههیباس
 ) .  وه ته  من دراوه  به مه م وه  جار ئهانی  دهستاتا ئ! (  کوردستانه رهئ
  ت؟ کوردستان وابب  دهۆب •
 ت؟  حکومهانی ک خه،  خوا؟ی وا بوون  له ارهیرپرس  بهک •
 و   ساده  شته  لهتب  نهچی هنیتوان  نهب  دهۆب، نین دابھێ نویک شتمانۆ خنیک ناتوان وه •

،  کاروباریکخستنڕ،  کاتیزگرتنڕ: کو  وه؟ وه نهی  بکهکان هییوروپا  ئهییکاندا السا ساکاره
 . یکتر هی   لهنیب نه رهۆن و زگرتنڕی، ینپاکوخاو

  تا ماوه  ههت بستیو پتب  نهی  واستهی وه  و ئهت بکر  واسته  بهکموو شت  ههب  دهۆب •
 ؟ وه نگ بخواته تان په فه  خه  و لهتچ  نه وهڕ  بهیکار
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  تهیوان بتوماڕ ک مه  و وهترز ب  بهی زل و لووتیزی ف نده وه  ئهریز  وهتب  دهۆب •
 ؟ی که ته زاره  وهیکان نده رمهکا
 ک هی  ماوهۆ بکرمان  کار و فهۆ بکت زاره  وهانی ک هی ره هی دایکۆر ر سه گه  ئهتب  دهۆب •
  ت؟ست رمان بوه  کارو فه هی ره هیو دا  لهتری ئشتھج  بهیتو
  مه  ئه؟تن هی بخاک جار ساێند  و ههاتری زانی مانگ  سکریز  وهیمزای ئتب  دهنۆچ •

  ؟؟ هییچ. تب  نهی نده  گه مه  ئهی  ئهن؟یتڕۆ ت؟نر  ده لیکچ ناو
 یق سته  نانهیک هی  قسهانیددام   سهی نه وستاشکان ئ  قوتابخانهیب کتێند  ههتب  دهۆب •

 ) . اندڕ دم هڕ  دوو الپهن دومۆ خیست  ده من به (ت؟ ب وه پیرۆکتاتی دیددام سه
 ی باس  چونکهێ بکر مه حکه  و مهێ سزا بدرکر د سه  لهنووس نامهژڕۆ ب  دهۆب •

  ؟ داوهپ  ئاماژهیک هڕییموکو  کهانی،   کردووهیکار نده گه
 ت پرسرابۆی خ  لهی وه  ئهب، ترباز ب  سهی وه ک ئه وه، ۆ زانکیستاۆ مامب  دهۆب •

  ت؟ بیرباز  سهۆ زانکی ه  مامهب  دهنۆچ. ی دیکن شوۆ ب وه تهزربگو
   بهۆی خی کار و بشتوانتب  ههی ژننج پکریز  وهین بھ پمڕ  باوهیتوان  دهنۆچ •
کوپڕپیباس، م که  نهشیکان  زانا و زانستهیریۆ تی باسۆ بکات؟ خیک ینانیش 
 ی ئه!   کوون کوونهیرگ جه،   دوو ژنهیاویپ:  انهی گوتوو م که که  دهمانۆ خیوار ندهخو نه
  !؟ێر د سه  بهی چیرگ  جهنج پ  بوو به نهم دوو ژ ر ئه گه هئ
  انهیزگا م داموده  ئهک، نی که  دهین ده  مهی گه مهۆ کیزگا  دامودهی باس  که مهئ •
 رانمانی باوباپیبات  خهدا انهیزگا و داموده  کارکردن لهیر وه پ وه سانهی دۆ ئاخبات؟ ده وهڕ به
 مان؟یی و کاراییھاتوو زانست و لانی، تب  دهمانیزبیح ی هی و پا پله، تب ده

، ک خه، کۆر سه! کا؟یمر  ئهانیخوا ،  بکات  دژوارانه خهۆم د  ئهیر سه  چارهب  دهک •
 اریرپرس  به مهموو ئ  ههایت؟ ئا  حکومهانی ین ده  مهی گه مهۆ کیکان کخراوهڕ، کان زبهیح
 ؟ خانهۆو د  ئهیرکردن سه  چاره  لهنین
نجان و  گه، ت الوان و حکومه، ت  و حکومهرانیووناکبڕ، ت  و حکومهک  خهنمیب  و دهستمیب ده

 یتاریرپرس  و به هی  ههیکتر هی   لهانی نده  و گازهیی موو گله هه، ت ژنان و حکومه، ت حکومه
 داتا  بهیک هی بازنه  و لهیکتر هی ۆیوست  ئه نه خه  دهکان هڕییموکو کان و که  دژواره خهۆد
 نی بتریو  ئهڕی  چاوه مه ئ  لهک هیر   ههی  تا که؟ هیر نده کو  له که  داوهیر سه.  وه نهڕسو ده
 ی چاکسازینھا توانا  ته س به که، تب  نهک هیموو ال  ههیز وه ره ر هه گه ئه. کردنستپ  دهۆب
 .  ماوه رجوو نه  و پهحری سیم رده سه،  و هیین
 و  کارنامه،  وتب  نهیابردووڕک   کوردستان وهی داهاتوو  کهی هو  ئهیناو پ له
مان  وه  ئهیت هی ئازا ستهیوپ، تشین  نه لانیزۆ تین ده  مهی گه مهۆ کۆکانمان ب رنامه به
 و  هی  ههی نده  گه  بهنی درشت بنووسیکت  خه  و بهنیدا بن وه  ددان بهتب هه
 رمۆفڕی یاریشۆ ه  و بهنی  بکهکاران نده  و گهکان هییکار نده  و گهیی نده ه گیشانیستن ده
 یکان واژه سته  و ده ک وشه  وهشی و چاکسازرمۆفڕی ی واژه سته  دهی وه  ئهۆب. نی  بکهست پ ده
 . نی  بکهدا گه  لهی ه  مامهیاریشۆه  بهب ده، ننۆڕد  نهانۆی خیخ هی و بانسو  نهید
 ن؟ی  بکهشانیستن  دهنۆ چیکار نده کات؟ گه ه دی چ؟ هی ککار نده گه
  به،  ناکاتدای  پهخ هی نرخ و بانباخۆی قات و بیرکردن به  له نھا به  تهکری مودانی کریز وه

 ی سبه، یستیو  نهیشۆ خک ر خه گه  ئهۆت. ک  خهیستیو شهۆ خ تهب  دهیکان ته کار و خزمه
 او ن نھا له  و تهتیبوو  نهک  خهیستیو شهۆر خ گه  ئهۆت.  وه تهب  دهتۆ خ  لهقتڕ شتۆخ

 . یرپرس  نابهیکرپرس  بهۆ ت هی وه  ئهیمانا، بوو  ههتت مهیدر و ق  قهتداۆ خیکان شهیهاوپ
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ر  سه ست له  و دهسان رت هه به له) زڕک  نه(ر ترس  به  ترسان و لهت لک ر خه گه  ئهۆت
 ۆ ت هی وه  ئهیمانا، ن  بکهوچاوت نیماشا  تهراانوی  و نهستان اوهڕرت  رامبه به  لهنگیس

 .  ناوهکاره  بهقاندنۆ تۆ بتت سه  و دهز و هیترسناک
س و   گژ که  بهی اندهی بستدایو پی کات  تا لهتۆ خی گروپ  و کردتن بهی ککت ر خه گه  ئهۆت

 و تیشابکڕ ک  خهیرنج کانت سه  کاره  به وهیتتوان  نهۆ ت هی وه  ئهیمانا، ارتی  نهیگروپ
 . تی ر بکه به سته وان ده  ئهیستیو شهۆخ
  ساانیش مانگ   شهانی دوو مانگ  به، تکر  ده  دوو چرکه  به  کهک هیمزایر ئ گه  ئهۆت

 ۆ تی گرنگ وه  ئه  کهی وه  له ابهیند، تی گرنگت وابانی پک  خهی وه ر ئه به نھا له کردت ته
 . تی ستهی سست و ناشایکرپرس  بهۆ ت  کهتن هی گه  ده هو  ئهکو به، تن هی ناگه

 یت سه ده ب ست به  هه  کهتی بکه لی و وا وه تهی ده  نهک هییت هاوی داخوازیم ر وه گه  ئهۆت
کار   به ه  هه  بهت سه  دهۆ ت هی وه  ئهیمانا، تدار سه  دهۆیر ت رامبه به  بکات لهۆیخ
 . تی سزا بدر وه ر ئه سه  له ستهیو و پتنه ده
  وه  ئهیمانا، ێو رناکه  بهڕێ عی موراجی هۆڕر ئاپ به  و له رهۆ زتدا که رهی دائ  لهیغبا ره  قه که
 ۆ ت هی وه  ئهی مانا وه وانه چه پ به،  تگوزاره  خزمهیک هی رمانگه ت فه که رمانگه  فه هیین

   کردووهانی که ه  کهلیزاران فا  تر و ههی مانگ س تهی خه  دهۆم  ئهی و کارتیتگوزار ن خزمه
 . یکردوو قاانیر رتا و سه سه به
 ی وه بوونهۆک:   دهعی موراج  بهت که ره و سکرت  الته  لهکت خزمانی ک هڕیر هاو گه  ئهۆت

 یما  وام و له  دهیدوا  لهیتوان ده. یخش به  دهکانتڕ خزم و هاو  بهک  خهی کات وه ئه.  هی هه
 .   کارهۆنھا ب ته،  کارینشو، ی  بکهڕێ هاو  لهیشواز پتۆخ
 برا ۆیه  و به گرتووه رنه  وهت هی و پا  پلهتۆ خییھاتوو و لیی ستهی شا ر به گه  ئهۆت

 ک  و خهیزان  خودا ده  بهتۆ خدا نهو شو  و لهن شویرپرس  به  بهی کراو وه ته که که دهیه شه
 شت که دهیه  شهی ناو  بهانی ز که  بهمانیشتی ن  بهانیک ز  نه وه ئه، تۆ خیبد  عه به
 . واڕ  دهت که دهیه  شهۆ بوزار جن  هه ژگارهڕۆو   و بهتین هی گه ده
 ت که رهی ناو دائیستان ده  کاربه  شت که  بهی ناب وه به، یب  نهچی هتۆر خ گه  ئهۆت

 . ن  بکه متدا فززه رده به  لهرنو نه و  وه تهی  سوور بکه لانی و چاو وه تهینوس بچه
 انیرف  سهتۆ خیابواردنڕ و یشۆ خۆ و بتی ده  دهۆف  بهڕییراۆ خ  به ر پاره گه  ئهۆت
، شنۆ بپکانت هیی نده  گه  تا چاو لهتی که  دهانیش  دابهنگرانت هیر ال سه  بهانی، تی که ده

 نتا   بهت هو  دهی  پاره هی وه  ئهی مانا که به، تییخ  و سه ستئاوه  ده هیی ن وه  ئهیمانا
 . تی به ده
   که وه تهگر  دهرپرس ر به  هه هی) ۆت(و  ئه،  هیی نکراویاری دیکرپرس  بهانی، کس که) ۆت (
 یکنشو، کشار، ک هی ره هیدا، کت زاره  وهی ه هی) ۆت(و  ئه. تب  ههی فتارانه هڕو  ئه
 ی سنوور  لهت ب تهم و  ئهیکر کونج  هه  لهتوان هخابن د مه،  هیی نکراویارید
 .  وه تهگر  دهۆ تا زاخنیمر  حه که،  کوردستانیکراو نهیارید

  گه  بهانی  دهکک هیر  ههۆب، ێروار  خه  لهکننھا مشت ته،  باسکران  کهی وانه  ئهموو هه
  ستهیو پ  که هی مه ئه. کات ر ده  کوناوده مه ئیت وی درۆری تیشان  شانبه هی مه ئه،  هی هه

،  وه شهڕی و گ هڕ   له وه ستهیو پی نده  گهی نجه رپهش.  وه نهی ببینگار ره  بهرۆری تیشان شانبه
ک ش  وهکڕبنب، رۆری تی نجه رپهبکر ب  دهک هی سهۆ پر ش به مه ئه. تش هی سهۆو پر ئه، ت 
 نر دو گه  ئهم به،  هیبکراستپ  دهن دو هیبوا ده،  نگه  بکات درهست پ  دهی ر سبه گه ئه
 !  باشترهستار ئ هه، ت بۆم با ئه، کرا نه

 . . . 
 رول هه/ کوردستان
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