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  پیرۆت سابغیپیرۆت سابغی ...  ... !!  سنهسنه/ /   میلمیل  می جهمی جه  وهوه  کورتهکورتهک بۆ ک بۆ   یهیه  وهوه   ڕوونکردنه ڕوونکردنه  م و کورتهم و کورته   وه وه  کورتهکورته

  
ستت ناسک  ک هه  وه  دیاره که، کانت سته بی ده ئۆ ره! میل گیان جه م که رزی برای خۆم ده عه

  !ڕزێ نه، و جوانه
ست   ده وه  سایتی بازتابه  گردانی سایتکی کوردی به ت به که تای وتاره ره سه !برا گیان
 سایتکی کوردی  ک له هی نووسراوهندی خۆی  وه رژه  بۆ بهکی کورددوژمن.  پکردووه

دا و  یی ده" الوی وشیاری سنه"رخۆاردی تۆ   ده وه تییه تام و چژکی تایبه بژرێ و به ده هه
  . . .  وه ر ئه سه تۆش له
بن و  نکی سیاسی نه سمی الیه  سایتی ڕه که، ر سایتک ر هه کانی سه  نوسراوه دیاره
 یا  گه ک به ناکرێ وه، یندرێ گه  ڕانه وه نکه سمی له الیه کی ره یه شوه  به که یاننامه به
  . نکی سیاسی چاوی لبکری سمی الیه  ره ی یاننامه به

ر سایتی   سه ر سایتک له ی سه تۆان نوسراوه ک دهر مرۆڤ  هه  که ئاشکراو و روونهزۆر 
  وه ی به سایتی بازتاب ئاماژه، م ناگری النی که  خودا هه دیاره.  وه دخۆازی خۆی بو بکاته

ی کرد بوو  وه تر ئه  تۆ ژیرانه  و زۆر له یه"ک تۆ کی وه ئاغایه"ری   بیر و باوه وه  ئه کرد بوو که
  . . "!پ ک ک_ پژاک "ولی تۆ   قه  بۆچوونی به به
حیزبی نم  یه ر شتک پت ڕابگه  پش هه زانم که  پویستی ده به !ویست ۆشهی خ سنه/  میل جه

واوی  ت ته نانه  و ته  ناسراوه وه و ناوه  به  ساله60  وه  ئهدموکراتی کوردستانی ئران
  ی که وه ستت له به جا نازانم مه، یناسن  ده ک بو ناوه نی خه واوی کۆمه ندامانی و ته ئه

  !!! حیزبی دمۆکراتی کوردستان نیا نووسیوته  ته  که؟  چییه وه یه که م ده ئرانی ل که
ب   راستی دا ده ده، یاندن دا کاری مدیای و ڕاگه ده!  براله: ت که مه م بۆ وه و جار وه جا ئه

 من و ئه، ن ب بیار بده  ده کن که نی خه  کۆمه وه ندرێ و ئه یه رک رابگه ر بیر و باوه هه
رکی   ئه وه ئه،  وه سته ده نکمان به فرۆشی الیه وه ته ت یا نه یانه ی خه گه ر به گه تۆش ئه ئه
  !" قورئان خۆشه، زۆر کووتن"، گینا ئه،  وه ینه  بوی بکه  که رشانه سه
ر   سه له، دا تی ستھه ده ری ب وپه  ده وه  داخه  به کانه ری ناوخوێ حزبه  شه ب که رت باوه
   له نده وه  ئه وه داخه  به وه نک جیا ببنه  الیه ر تاقمک له گه پاشان ئه.  هت ستھه ورسی دهک

  ین به یانکه ده و   نییه خۆمان  جیاواز له رکی  تۆانایی بیر و باوه ورین کهدموکراسی دو
ت  نانه یا ته،  "نه ژیرا مه قه  وله لۆمه"و  و له. . . "جاش مجاهد"یا " پۆتی پۆل"یا "  جاش توده"
  ک مرۆڤی قوومارباز له وه، روو ینه خه خشان ده کتب و پهکتر  ی یه ماله ر ژیان و بنه  سه له

ش " سنه/  میل جه"یا " ری عفه عوسمان جه"پاشان با ، کات  روو ئه که ته، کات دۆراندن دا که
   . . . ڕوو خاته  ده گه ب میژوو باشترین به بر مان هه سه، وا بن

  نیا به ته، ڤ ناکرتتر پاسی نکی  الیه نک به  الیه هیچ ر که باوه!  گیان سنه/  میل جه
خۆم پم   حای ش به من به  بزانی ئه بۆ ئاگاداریت باشه، کرت ڤ دهی خۆی پاسی وه کرده
ا ن و ت که گا ده کۆمهناو  ت له تایبهی چینکی  تی ئیراده رایه نونه، ر حیزبک  هه وایه

کی کورد  ی خه  ئیراده  که یانتۆانیوه تدارانی کوردستان نه ستھه  ده ئستاش هیچ کام له
  . ن ولی تۆ پاسیفی بکه  قه بوخنن یا به
انی امند ئه"   که ک نوسیوته  الیه تۆ له  ئه براله: م ای خۆم بکهغرزی ئا ش عه با شتکی دیکه
ک   وه "و دوایانه ڕینی ئه ڕاپه" و "کین  نو خه  شار و گوندی کوردستان له نھنی حیزب له

  ! وو ر یه خه ده، ت که ماندنی راستی قسه  بۆ سه گه به
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ناگرێ  خودا هه،  حیزبی دموکراتی کوردستانی ئرانه،  حیزب ستت له به ر مه گه  ئه دیاره
ی کوردستانی ئران و م و کۆرکی حیزبی دموکرات ک که  وه وه  ئه وه داخه به! بوو  وا نه هو ئه

و  تۆ ئه ئهجا ئیدی نازانم ،  یاندووه یان راگه وه ت خۆشیان ئه نانه ته نرخنم و ی ده له کۆمه
  ی؟ که حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران ده  ی بۆ به بوختانه

رین هزت ترین و به وره گه، حیزبی دیموکرات"   که ک نوسیوته  الیه تۆ له گیان ئه!  سنه/  میل جه
یا "  رگه چاالکی پشمه"بوونی  ش هۆی نه کی دیکه الیه  و له!" حیزبی کوردستانی ئرانه

پشتی "بوونی  ر نه  سه وه یه خه ده، "کداری ری چه شه"ولی خۆت   قه یا به" وا پارزگاری ره"
   . . . "وه وانه  یا حه وه ک بۆ مانه  و جگایه بھه جه

و  کان له  سیاسییه نه الیه ن و ریزی ته و میلله ی ئه  ڕۆه رگه مه پش  که ی بزانه وه براگیان ئه
  !له  هزی گه  باسکی به رگه  پشمه  کورتی به،   پکھاتووه ڕۆنه
  یا گریالی به. . . ه ی حیزب و کۆمه رگه  نوان پشمه کی کورد هیچ جیاوازک له بۆ خه

خت   پناو کوردستاندا گیان به ر کات مرۆڤک له هه  وه،   نییه وه"پ ک ک_ پژاک"ولی تۆ  قه
هیدی  ک شه کرت پاشان وه هیدی کوردستان چاوی لده ک شه مدا وه که ی یه  پله له، بکا

 ڕباز دا  م له  به سته به ستی کوردستانیان مه ربه موو سه  هه دیارهچوون . ی که حیزبه
ل  ی گه  ئیراده وه ئه. الن جهپیالنی رفاندنی ئۆ کاتی  بوانهتۆ .  یه بۆچوونی جیاوازیان هه

ک  یان وه وه ردهکو  قام و ئه ر شه  سه رژا بوونه، ری جیاوازی حیزبی  بیر و باوه بوو که به
، باشوور، باکوور: "کوترا ک دروشم ده نرخاند و یه  کورد دهی وه ته  نه تی به سووکایه
وێ ئاپۆ  مانھه وێ یا نه تۆ بمانھه من و ئه ئستاش ئه. !!رۆکی وت  ئاپۆ سه-ت ڕۆژهه

دا  تی تورکیه ستھه  ژر ده  باکووری کوردستان له  له که،  ی کوردانه وی زۆرینه ره زیندووکه
ن  زانن و دروشم بده ی سیاسی خۆیان ده ک ئیراده الن وه  ئۆجه که و خه ر ئه گه جا ئه، ژین ده
  و کوردستانه ی له تۆ بله، !نگی رته  بۆ پ به  سنه  لهمیل تۆی جه" رۆک ژیان ناب ب سه " که

ست   و پیرۆت دهلمی شونک بۆ جه،  شونی ڕمبازنی دوژمنانی کورد  بۆته  که رینه پان و به
  وێ؟ که نه

ی تۆم  یه"پ ک ک_پژاک"و رۆکی ئه  سه م جار له که راستت پ بم من تا کۆ ئستا بۆ یه
 و کان ه الوان بچن رزی حیزب کرد که ری ده ماوه تنی جهبانگھشن  سمه  ره بیست که
رۆکی  سه. نکی دیاری کراو ب جیاوازی بۆ حیزب و الیه جا به، ن وتر بکه کان پته ڕکخراوه

ل حیزبی  بچن تکه، ژاک  په رن ببن به من نام وه: "یکوت ی تۆ ده یه"پ ک ک_پژاک"و ئه
  . ". . . ن بب ه ڵ کۆمه بچن تکه، کرات ببنودم
والی  کاک عه"ولی تۆ و   قه  به وانه  ئه ب که  هه مه منی پیرۆت ناتۆانم برۆام به ئه

  . . . ستۆی خۆتان  ئه بال به نگوش وه ئه، ستکردی کۆماری ئیسالمی ئیران بن ده"ی موهتده
کانی  ۆله ڕ قووون و  هه وه لکه  ناو خه  گشتی له به، کانی کوردستانی ئران  سیاسیه حیزبه

نکی  نگاندنی خۆیان ریزی الیه سه  ویست و هه ر کام به  هه که،  هن له و نیشتمان و گه ئه
ر   خۆ بقی سه نانه و الیه هیچ کام له،  وه و هۆیه ر به ههجا . بژرن لده هه، بات سیاسی بۆ خه

  .  وه  بن یا بتونهح تره مهی من و تۆ   قسه  به ئاو نین که
  وه ته ره  بنه  و له  سایتی بازتاب فره  بهنیا  تهچاوت  تۆ وادیاره ئه،  خۆمان بی  قسه براه
ر سایتی بازتاب  سه نیا له  ته قسانه وه چون ئه،   سایتی بازتاب بینیوه ت له و قسانه ئه

ی بۆ سایتی  وه  ئه"ک من و تۆ کی وه زانایه"  وه گینا ئه ئه، "پ ک ک_پژاک"ر   سه ته خستراوه
 خۆیان  وه ئه، جا باشیان کرد ب یا خراپ. وه وانیش بویان کردۆته  ئهو  الت ناردووه ههرۆژ

  . . . و خودای خۆیان
  ی به که  ده له و گه ی ئه گریال و ڕۆه،  سایتی بازتاب تۆ بۆ بۆیه نازانم ئه!  گیان سنه/ میل جه

کی   مدیایه تۆانی  دهچی و رگری کاسبکاران و گوندنشینان؟ نازانم چۆن له مامه
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چت و چاو و  ڕی ده  به وه له  گهتی و پاپشتی مه یار نیا به نیا و ته  ته که، تی وایه ته نه
 "قیب ی ره سروودی ئه " م ڕۆژی دووجار به  النی که له   هیچ؟ به وه یه یکه  ده ی کوردانههیوا
  !بن واوی دنیا ده  ته مان لهکان مالهی میوان

، ن که ک ال ده  یه کاتی نوژ کردن روو له،  ری نوخۆوه واوی شه  ته سلمان به مو تۆ چاو لبکه
  نکه ست الیه  ده ی به که تییه ڕایه ڕوبه  به ک که دری مدیایه قه، ی کورد م مخابن ئمه به

  !ی پبن"دموکرات منش"ک تۆی  وه،  وه کاته  بیر ده  ئمه که جیا له
مان بۆ . . . کان و سایادی رووداوه، ران تی ربه مانه قاره، ندان هم باسی دووی ڕب النی که

  ! کات دهباس 
زاران مرۆڤ   هه و به، گیرت  ئوروپا ده  فستیوالکی کوردی له  کاتک که تۆ پت وایه

ی تۆ و سایتی بازتاب   قسه  به ن که انه"قیر ژار و فه  هه که خه"و   ئه وانه ئه، ن که شداری ده به
  !یدان  مه ته رژاونه" کانی کوردستان ره  داگیرکه ته وه تی ده  یارمه کان به ر سنووره  سه هل"

. . "!رۆک ژیان ناب ب سه"و "  ی سیاسیمانه الن ئیراده ئۆجه " ن که ده نگ دروشم ده ک ده و یه
  . . . ؟

 سیاست حال  ۆ هیچ لهت  ئه نه!  سنه/ میل رت ب جه باوه"! نی  پنج تمه دوو دانه" مه با بیکه
  !:لن بقاسم باب ده له  که ب به ال نه ک مه  جگایه له"، م که م داخه من به  ئه و نه
  :ن گینا پم ده ئه، نوسم ک تۆ زۆری نه منیش وه با ئه، ی خووشمان ب قسه

  " مانا  خۆێ و خۆش به موو شت به هه" 
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