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  ڕزگار ساحڕزگار ساح... ...     مشه خۆرو گه نده ه کان دون و ئه مۆمشه خۆرو گه نده ه کان دون و ئه مۆ  
  

خۆی له سیسته مک دا فۆرمه ه ده ، کاتک که زه بروزه نگ ده گاته دوا قۆناغه کانی
له ڕگه ی دام و ده زگا داپۆسنه ره کانیه وه به رده وام ده بت له پشلکردنی  کات

کان و سینه وه ی به هاو ئه خالقه جوانه له که دارکردنی که رامه تی مرۆڤه  ئازادی و
له به رامبه ر ئه م سته م و زۆرداریه دا شۆڕش وه ک کاردانه وه یه کی  کانی کۆمه گا

ئاراوه و پداویستیه کانی خۆ ئاماده کردن بۆ به رپه رچدانه وه و به  شۆڕشگرانه دته
 بۆ کۆتایی پ هنان و ته ده کات و له هه وی به رده وام دا ده بت رگری کردن دابین 
وه دامه زراندنی ، قۆناغه و بنیات نانی قۆناغکی نۆێ و پشکه وتوو فروتوناکردنی ئه و

 ئه م پۆسه یه واته شۆڕش ٠مافه کانی خه ک فه راهم بکات  سیسته مک که ته واوی
یدا به به ئه مه ک و له خۆبوردوو له هه ناو و مندانی خۆ کۆمه ک که سانی شۆڕشگو

کته رو هه سوڕنه ری بنچینه یی بۆ درژه پدان و به  که ده بنه کارا، رهه م ده هنت
له هه مان کات دا که سانی بوده ه وو و خۆپه رست وه ک  ٠ره وپش بردی جووه نده که 
خۆیان ده خزننه نا و جه سته ی ئه م پۆسه یه وه و ڕۆی  گیاکه ه یه کی زیان به خش

زۆر جاریش ئه م جونه وه یه له بنه ماو هیه ، ده گن ه کردن و تکدانچه واش
ده سته ی یه  ٠به الڕێ ی مه ترسیداردا ده ی چه رخنن  ستراتیژه یه کانی خۆی الده ده ن

هه میشه له  که م ده بنه سه رکرده و فه رمانده و کادری چاالک و گورج و گۆڵ وداهنه ر
له سه ر  ه خته کان دا له پشه وه و له خۆشیش دا له دواوه مه یدانی شه ڕو ملمالن س

مه ینه تیه  خۆ و همن و له گه ڵ خه ک دا هاوچاره نوو س و به شدارن له خه م و ئازار و
پته و و سه ر  که سایه تیه کی،  هه سوڕاوی ناو جه ماوه رو لیان جودا نابنه وه٠کانیان 

دوورن له  ٠ چاره نووس سازدا ووردبین و نه ترسنبه خۆو خاوه ن بیارن و له بیا ری
مخابن ته مه  ٠ده سه تدارو سه ره له قی ی بۆ ناکه ن  خۆبه ستنه وه به که سایه تی

قۆناغی  نی ژیان و خه باتی ئه مانه کورتن و له وبواره دا گیانی خۆیان به خت ده که ن و
 دووه م که سایه تی مشه خۆرو له ده سته ی ٠نوێ و ڕزگاری و ده ره نجامه کانی نابینن 

هه ڵ ده گه ڕن و خۆیانیان پوه ده  هه رده م به بای که سانی سه ره وه دا، رزۆک
بارگه و بنه ده خه ن و خۆیان  له باره گاو ناوه نده دوره ده ست و ئارامه کان دا، ئانن

 رکه وتنه کان دا له خۆشی و سه له ساته سه خته کان دا له دوای دواوه و له، ده لسنه وه
ئازاو زیره کن له به ره و پشه وه  ٠ڕیزی پشه وه چه په لده روده ست خۆشی که رن

ڕۆی ڕوخه رو دوور خستنه وه  کارامه و لھاتوو له گانی، بردنی به رژه وه ندیه کانیان
ادا حاکم ته مه نی ئه مانه درژه و به داخه وه له ئست ٠ی جه ماوه ر له بزووتنه وه که 

ئه مۆ  ٠حیزبی وئیداریه کان به ڕوه ده به ن  و ده سه تدارن و زۆرینه ی دام و ده زگا
دام و ده  له کوردستان دا دوو ئیداره هه یه که دوو حیزب سه رپه رشتیار و به ڕوه به ری

 زگاکانتی که ده کرت کۆمه ک تایبه تمه ندتی جیاواز له چه ندخاکی گرنگ دا
 ه ند بکرن له نوان مژووی ئه م دوو حیزبه ده سه تداره به پی ی کات و شون وڕیزب

پارتی دیموکراتی کوردستان یاخود شیاو تر بنه  ٠جگرتنیان له قۆناغه کانی شۆڕش دا 
ی کۆنی بارزانی پئیداری له سه ر تورا ماه ی بارزانی هه تا ئه مۆش ژیانی حیزبی و 

ده له وه ڕنن و چاوه ڕوانی هیچ  ده ده ن و خه کیشی له سه ردرژه به بوونی خۆیان 
یه کتی نیشتمانی کوردستان له ڕوانگه ی خیتابی سیاسی و  ٠گۆڕانکاریه کیان ل ناکرت 
زۆر پ له سه ر ئه وه داده گرت که حیزبکی جه ماوه ریه  په یه و و به رنامه کانیه وه
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و دیموکراسی یه و هه موو ئیمکانیاته ماد ی و مه مرۆڤ  و باوه ڕی به بنه ماکانی مافی
ئه گه ر ئه م گووتارانه به ، پشکه وتنی کۆمه گایه عنه ویه کانی له خزمه تی گۆڕان و

هه موو که م و کوڕی و گه نده یانه ی ناو حیزب و  ئه ی ئه م ، پراکتیک بوونی هه بت
؟  هۆکاره کانی چین و ک ل ی به ر پرسیاره٠گرتووه  ئیداره کان له کووه سه رچاوه ی

ده  دیموکرات ده زانت چۆن_  ک حیزبکی مۆدرنه و خۆی به سۆسیال ٠ ن ٠ئه گه ر ی
گه ری  بت له سه ر بنچینه ی وه الئی به حیزبی بوون و خزم خزمنه و ده سته و ده سته

مه ده نیه  ام و ده زگا ئیداری وکه سه کان ده ستنیشان بکات بۆ پۆسته گرنگه کانی ناو د
شه هیده نه مره  چۆن ده شت له سه ر بنه ماکانی خزانی و کوڕو کچی سه رکرده و، کان

په ڕله مانی  کان کاندیداته کانی هه بژرت و ڕه وانه ی نا وه نده گرنگه کانی وه ک
شیان زۆر باش ئه وانه خۆ؟ کوردوستان و ئه نجومه نی نیشتمانی و حکومه تی عراق بکات

تر کردنی به  له مشووری بۆیه هه ر زوو، ده زانن که شیاوی ئه و پله و ده سه ته نین
کۆمه گایان نیه و نا هوشیارانه  باکی کشه و گرفته کانی، رژه وه ندیه کانی خۆیان زیاتر

نیه دووریش ، پچه وانه ده نن ده ست بۆ بیاره سه قه ته کان بند ده که ن و هه نگاوی
سه ره ڕای هه موو  ٠کورده وه  بکه ونه ژر کاریگه ری بیاری لیستی دوژمنانی کشه ی 

به رکی گه وره یان له  ئه مانه ش ده سته ی دووه م که له پشه ووه ئا ماژه ی پکرا ڕوو
مه ئاسا و ، دا گیر کردووه  ک٠ ن ٠سه ره کیترین و هه ستیارترین ئۆرگانه کانی ناو ی 

ڕووناک ده سکه وت و قوربانیه  یژدانانه که وتوونه ته گیانی خه ک و به ڕۆژیزۆر ب و
ناکه نه وه و یاسا و مامه ه ی ترێ  کانی خه ک ده دزن و سه ریان له ناوه گه یان به رز
هه وه س به رامبه ر داواکا ریه کان  به گه نم له گه ڵ خه ک دا پیاده ده که ن و سکس و

داب   ٠ته الره کانی هارونه ڕه شیدن  سه ر قای بنیات نانی کۆشک و، ڕبۆته ڕژه ی نه گۆ
 و نه ریته ناشینه کانی وه ک فره ژنی و به رتیل و له ش فرۆشی و ڕاگرتنی کاره که ر و

له  ٠ له سه ر ده ستی ئه مانه ئاهیان پیا هاته وه و بوژانه وه و بونه ته مۆده ٠٠٠هتد 
 ه وه له که س و کا ریا ن و فه رامۆش کردنی خزمه ت وبیرکردنی شه هید و ئاوڕنه دان

ماندووبوونی الدنشینه کا ن و ب وه فایی و ال نه کردنه وه له هاوڕێ پشمه رگه درینه 
له گه ڵ ئه و په ڕی ڕزمدا  ٠له فه رهه نگی ئه ما نه دا شۆنیان بۆ نه ما وه ته وه  کان

خه ک و  شۆڕش و خه باتی ئه گه ر ، ی خه کبۆ ته واوی کارو پیشه ی شه ره فمه ندانه 
_ فه ڕاشک _ مامۆستایه ک  ده بوایه ئستا ئه وانیش یان پۆلیسک،  ک نه بوایه٠ ن ٠ی 

بونایه چاوه ڕێ مووچه ی  ٠٠٠به قاک هتد _ شۆفرک _ مفه وه زک _ فه رمانبه رک 
یه کک نه کردایه ئستا یا ن  یا خوود ئه گه ر مامه حه مه یان بۆ، سه ر ی مانگ بوونایه

کۆنه پشمه رگه حه مباڵ  خا نه نشین ده بوون یاخوود ده بوایه وه ک حاجی مه ولود ی
و بسه ر و  ئه و گه نده ی    ٠یان وه ک جه الل گگاشی ی ته ماته فرۆش بوو نایه 

دا ها تۆته ئا گه نده  نه  له سه ر ده ستی ئه م که سه ، به ریه ی ئستاکه له ئا را دایه
 ن ٠قوربانی سه ره کیش ی  زه ره رمه ند و ته نھا ئه وان سوودمه ندن و گه لیش را وه و

گرنگی جیا که ره وه ی له وا نی  ک یه ی که تاکه خای گه ش و٠ ن ٠ئه و ی ، ک ده بت٠
کا نی بووه له گه ڵ گه له که ی  ڕه فتار و هه س و که وتی جوانی کادر پش مه رگه، تر

ده ره نجام ئه گه ر سنوورک  ٠دا و دسۆزی و ئه مه کداری به رز بووه بۆ ئامانجه کا نی 
ته قینه وه ی کۆمه یه تی چاوه  کاره سات و، بۆ ئه و گه نده ی و که ماسیانه دانه نرت

    ٠لبگیرت و دا بمرکته وه  که مه حاه به ری ، ڕوان نه کراوی ل ده که وته وه
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