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  ته  ڕیزی بابه نابتانم له تکی جه  دا، بابه2005-09-17وتی   ڕکه ت، له وای ڕز و حورمه
و  له.  وه  دابووهتان»زیز مال عه جه«آاك می   تیدا وه  که وه کانی ڕۆژی تایندا خونده پشکشکراوه

ک  ت وه»کوردستاننت« ـ   تدا هاتووه که مه  وه ی له شنه م چه بت ـ بهنا  جه ی ڕا که جیه
ی  ند ده و چه  پویستم زانی ئه ، به داناوه) کوردی} ی{ی وه ته یاندنی نه کی ڕاگه زگایه ده(

ی خۆمت  قکی ڕاستکراوه  کۆتاییشدا ده م و، له  بکه  ئاراسته کی دسۆزانه یه خنه ک ڕه ت وه وه خواره
 .م  پشکش بکه که  ئۆرجیناه مه  ڕووی وه هل

م  ی له)..رنجک ند سه چه ( دا که»گزینگ « ، له2005-09-15وتی   ڕکه ک ئاگادارن، له روه هه
،  )مانی کوردستانی عراق رله  په ی مافی مرۆڤ له رۆکی لژنه سه(ی   نامه ت به باره م سه شنه چه

رۆکی   نوه شکی زۆر له ، به وه کان بوکردبووه  کوردییه ڕه وانی ماپه ره بۆ بیروڕای گشتیی خونه
، » هڵ تۆم گه سوو ده بووک گوت ل ب خه«:   کوردییه نده و په  پی ئه کان، به رنجه سه
کانی  ته  ڕیزی بابه گرتن و ئدیتکردن، له ه ب هه ی گۆرینت به  نامه  که وه گرته نابتیشی ده جه
 .دا دانابوو وڕۆژه ئه
 کار و  نتار گرتب که مه رله کی په  نووسینی بابایه شن و شوه  چه م له خنه  ڕه وابوو، منک که که
ڕکی کوردی  رپرسی ماپه  ئاست به کرێ له ، چۆن دهوانیی مانه  تا زه رکی وی زیاتر سیاسی یه ئه
سانی ئاسایی   که ندیی و دروستنووسین له ی خابه ی بۆ زمان و شوه که ب ڕز و دسۆزییه  ده که
رکی نووسین  و کاری  ودوا ئه مه م له که  داواتان لده بۆیه. نگ بم ند قات زیاتر ب،  بده چه

کانی زمانی کوردی  سندکراوه  په م نۆڕمه  هندبگرن و، النیکه  بهلیکترۆنیکی وانیی ئه ڕۆژنامه
 .ن چاوبکه ڕه

  ک له روه  ــ هه وه ندیی و ڕنووسه  باری خابه  باری ڕزمانیی و چ له کان چ له ه ی هه ، ژماره دیاره
قکی   ده باش زانی که  رچاون،  وام به  زۆر و به نده وه ستنیشانکراون ــ  ئه ده دا که  ئۆرجیناه ته بابه

  ک خۆی له ڕزتان بخوازم وه  به ش له  ئیجازه ڕوو، وه مه  بخه که ته ی بابه ڕاستکراوه
ڕی   ماپه  مافی خۆمی بزانم له وا من  به شتانویست ئه  نه  و، که وه یه دا بوی بکه)ردستاننتوک(
 . وه مه دا بوی بکه»گزینگ«
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رچاوگرتنی داڕشتن، ڕزمان، ڕنووس و  به  له ، به ی آوردستاننت آه ته بابه ی قی ڕاستکراوه ده
  :ندیی خابه

  
 زیز مال عه مک بۆ کاک جه  وه ڕیزه

  زیز ر فارس عه عومه• 
 

-09 ڕۆژی  کردم و له کی ئاراسته یه امه دا، ن2005-09-08  له» زیز عهمال  جه«ڕزم، کاک  برای به
م   له وه  خۆشییه به}  کیان زیادی یه یه{منیش.  وه  کوردستاننتدا بوم کرده دا، منیش له09-2005
 .وت م دواکه که مه  وه م، که که  و داوای لبوردنی لده وه نووسمه ی بۆ ده مه م وه دا ئه ند ده چه

 گشت چین و   به تکردنه یی کوردیی، ستراتیجی خزمه وه ته کی نه زگایه  دهک کورستاننت وه! م براکه
موو  رگای بۆ هه  ده بۆیه. } ، زیادی یه یه{واری ی کورده کانی ناو کۆمه توژ و جۆر و ئایدۆلۆژییه
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ی  وتنی کۆمه وتی پشکه  ڕه ت به رج خزمه  مه ، به یه کان کراوه  پنووس و ئایدیایه جۆره
ڕزتان و گشت ڕۆشنبیرانی تری  الی به. م بکات رده واری و مرۆی کورد و گۆڕانکاریی سه کورده

،  گایه کانی کۆمه رکی گشت توژه وتن ئه  گۆڕان و پشکه مان ئاشکرایه که وه ته نه
 .وبدات  هه وه  ئاست توانا و بواری خۆیه سک له رکه هه}ب ده{

جی ڕز و » زا چنگیانی جه«ر  کانی برای نووسه سینهڕ نوو مه کانت له رنجه ت و سه که نامه
 دروستبوونی سانسۆرکی  بته سکی تر ده رکه زا و هه  کاک جه گرتن له لی ڕگه ، وه پزانینه

موو   هه  کۆتوانای کوردیی به چونکه. ر ئسقان دژین ک کوردستاننت تا سه  وه  ئمه م که رده ناسه
} !؟{ وه ته وساوه رانی کوردستاندا چه ختی سانسۆریی داگیرکه ژر باری سه   له  هنده وه کانیه شوه
ی جۆری  ره  پوه  به ر ئمه گه جا ئستا ئه. }بیبوو{  توانی مرۆڤی کورد بیوه یان له ناسه هه

 کرێ ده.  ڵ نییه  ئازادیی تاکی کۆمه  بوامان به واته کان سانسۆر دابنین، که ئایدۆلۆژی و توانینه
کمان بۆ  یه بت و، نامه دڵ نه ڕزتانی به ی به فه لسه یدا ب و توانین و فه سک په ڕۆژک که

   له  تاوانه مه ، ئه} زیادی یه{ وه ڕزتانه کانی به  بینی نووسینه ینه ست بخه ش ده بنووس ئمه
توخوا هیچ {گیرێ دی دهگای کور سکی کۆمه  که ڕزتان و توژک یان تاقه ڕزتان، توانینی به به

م   زۆر دژی ئه  ئمه که} ! وه ته کراوه ڕزتان دووپاته دا س جار به ک ڕسته  یه له..  یه کی هه مانایه
 .ین پرینسیپه

ر  زا و هه  کاک جه  له خنه  ئازادی و ڕاشکاوی ڕه  زۆر به یه سکی تر، بۆی هه ڕزتان و گشت که به
ڕزتان   به ی که و ژیانه ئه.  وه ینه که بگرت بوی ده} یش{ننتکوردستا} ت نانه ته{رک و نووسه

 و،  ک زیادی یه یه»ش«{ زاش وا جه} ک{هاش کا روه ڕزتان و هه  به  به ته  تایبه تان بژاردووه هه
   دایه وه جوانی له.  ها روه زاش هه ، کاک جه و ژیانه ختیاری به ڕزتان چۆن به به. }ی دواتریش»وا«
ک  نگی وه نیا ڕه ک ته  بت، نه وه پکه} وی پته{ی وه نگ ئایدۆلۆژی بته پکی بیر و ڕه گا چه کۆمه  که

ستی  به زانم مه م ده ، به  چییه یه م ڕسته ستی له به تکایی مه نازانم به{کان گا دیکتاتۆرییه کۆمه
 .} نهکا  توتالیتر و دیکتاتۆرییه کان، ڕژمه گا دیکتاتۆرییه  کۆمه له

 .کانت رنجه  و سه سوپاس بۆ نامه
  رپرسی کوردستاننت ر، به عومه: برات
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  .هرش. چ.  ـ س یه وه  منه ، له  نووسراوهدا}...{ و نیشانه  ناو ئه رچی ده  هه:رنج  سه•

  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 

 ):هرش. چ.  داندراون ـ س وه ن منه  الیه کان له نیشانه( »کوردستاننت«قی ئۆرجینای  ده
  



 
 

 
 
  


