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  دد  مهمه   محه محه  هاب شاههاب شاه  وهوه ...  ... ت؟ت؟  سهسه   ده دهانانیی  تت  لهلهیی و م و مژدانژدانیی، و، ویی  ندهنده   گه گهییکانکان قوربان قوربانننکک
  

 ی نده  گه  باس لهنیینیب  کورد نهیکس  که هیژنۆر
  ره هی  و غهیسم  رهیزگاکان  داموودهیورب به
 ییزا  و نارهیی گله، کات  کوردستان نه  لهیسم ره
 باس کردن و  هۆیب، ێبر رنه  دهیر رامبه  بهۆیخ

 ۆب،   و گرنگهستیو پیک کاری رباره  دهنینوس
 ت سه ن ده  خاوهیکسان  کهب  نهچی هی وه ئه

 و انۆی گفتوگیکان ته  بابه  لهک   بهن کهیبتوانن ب
 . ن  بدهیرکردن سه  چارهیو هه

، ی ئابووری دهن  گه  لهشی تریکند کات و هه  دهیداری ئی نده  گه س باس له  کهکند هه 
  هیس ن  که ن که که  ده وه  لهشی  و گلهننیب  دهینیواو ناشر  نارهیک کار موو به ر هه  ههم به

 . ب  ههیگرتنگال ریزوو  ئارهانی بتوان
 کۆر  سهیبان  جالل تالهزر  بهڵ گه  لهکوتن که چاوپ  لهشیر و به مه  لهکژۆند ر چه 
م   ئهی بنبرکردنیاری خواستشیو ئه،  ارکراوهی پرس ته و بابه ر ئه سه  لهراقی عیمارۆک
   کردووهکان و حزبکانزگا حکوم  دامووده  لهی وره  گهیرانکارۆ گیکات و داوا  ده هی دهیارید
و   باس لهمارۆ ککۆر ک سه  وهیکس  که کات ارهید. یشتنه  نهۆ بکگار  چارهک هو
 ی هیورب و به  ئهیبوون  نه س گومان له  ناکات کهستیو پ واته کات که  ده هی دهیارید
 و ێ شت بوتر که ته ر بابه سه  لهاتری ز ستهیو پ وه وانه چه پ  بهکو به،  بکات هی نده گه

 .  وه ره  دهانی  بت وی وه  ناوه  لهیچ، ێبنووسر
  که ته ویشتنھج  تا بهانیکان خانه کهۆ فرۆ بشتنی  گهی کات ر له هه، ت وێند  هه له
، کان  کارهی کردنج به جۆ بن که ده للتیرت  بهی ئاشکرا داوا  به بن که  تووش دهکتسان که
،  هی ه ه انهیزگا حکوم و دامووده  لهانی نزمی هیوپا  پله  کهکنکان  خهاتریش ز سانه و که ئه
 یتداران سه ده، ن ده ده پی هش  و گهنن  ده وه هی نده  گهیو کار  بهڵ پای وانه  ئهم به
  چوونکه، بکات وه لی باسێرس ناو  که هی وره  گه نده وه وان ئه  ئهی نده  گهی کار  کهنییاسیس

 . کات  درووست ده که گره خنه ن ره  خاوهۆ ب شه کک هیزارو   ههگرتن ل خنه باسکردن و ره
ر  گه ن ئه  بکه رهۆوج  لهیکناتوانن کارن  ده نجام ده  ئهی نده  گهی کاری وانه  ئه ارهید
ش  سانه  که رهۆو ج ئه، کاتی  و نهدات نه پانیگارزتر ر  به  و پله هی پاانۆی خ  لهیکسان که
نھا روو  ان تهی کارروی ب چوونکه، انی نده  گهی کاری قوربان نه که  دهێند وه رژه  و بهت سه ده
 ت لهی و مژدانیک و  نه سانه  که رهۆوج ئه. کات  ده انهیشتورووپ  و دهانۆی خیند مه هو  ده له
   کهی پانهیو پرنس موو ئه  ههکو به، انۆی خی هیوپا  و پلهیند مه هو  دهی قوربان ن به که ده
و  ئه، انیرفانی و گانۆی خیند وه رژه  بهناو پ  له ر درووست بووه سه  لهیاسای گاو مهۆک
 . انی نده  گهی کاری پرد ن به که  ده  بهش انهیاسای

 ی  پلهۆمر  ئهوار نهۆم خ  کهیکسان  کهنۆ چ کات که  ده وه  باس لهمانۆ خی الیک خه
  گرن که رده  وا وهیک ش مووچه مانگانه، ێدر  ده پانیر فسه  ئهیروو  و سهیر فسه ئه
 یکستاۆ مام  کهێکر  ده وه باس له. بات ده پانیسوود  حهک دانشگایریشنبۆ ریستاۆمام

 و یت هی خزما  کهوار ندهخو  نهیکر فسه  ئهم به، کدا مانگ  لهێدر ده پیالرۆ د500دانشگا 
   کهێکر  ده وه باس له.  هی  ههیالرۆ د800 ی مانگت  داوهی هی و پله  ئهک پارت  لهیندامبوون ئه
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 کانت نه هی الیک) حزب (ی هیزک  تهب  دهت ویکان اوازهیزگا ج  دامووده زران له  دامهۆب
 . نیزران ناب رگرتن ودامه  کاروهۆ بکۆ رچی هیرۆ و پسپییزا  شارهنایگ ئه، ب هه
   لهیناس  دهت سه ن ده  خاوهیکس  کهانی،  ته سه ن ده  خاوهیرچ وا هه  کهێکر  ده وه  لهباس
 یرۆ زی ربهۆش ز و کارانه هئ، یتدر  دهیها کار نده  و چهر نده  به  بهب  دهکژۆور شه
   لهست به هم، کاننوان  شارهیاریرپرس  به  که که اوهی ناس ره نده  به  بهن دهی  دهکسان که
  نه فی برا  کهێکر  ده وه باس له. انیکان ورووپشته  تاکو ده گرهی ب وه وانه  شارهکۆر سه
و  ئه، ێو که ستده  دهیالرۆ دونها مل دهن  چه وه هیر نده  بهی کاریگا ر وان له  شارهکۆر سه

ک  نه،  اترهی زۆی خی کهک ره  سه  نرخه  له نده وه  ئه10   کهێکر  دهک نرخ ش به کارانه
 رۆ زننره کارده  به ژانهۆو پر  ئهۆ بی نهو کا  ئهۆڵنترۆ کیبوون ر نه به  لهکو ش به وه رئه هه

 . ێ ناگراتری زکند سا  چهی گهر  بهانیکانش  کاره رزانن وه خراپ و هه
  بیند  کارمه  له  پر بووهکانتگوزار  و خزمهکانزگا حکوم  دامودهنۆ چ  کهێکر  ده وه  لهباس

 ێند هه. ر سه نه به  دهیتا ست به  ده ش به که  کاتهیرۆ زی زوربه، زا شاره  و نهشیئ
 انیکام   روو لهی نازان هیای تیشی ئ بیرۆخ  مووچهیند  کارمه نده وه  ئه  که هی زگا هه دامووده

 10ت  که  کارهێو که  ده زگانه و دامووده  بهشتی کارکات، کان  کارهیخستنر  بهۆ بی بکه
 . ینجامدان  ئهۆ ب ستهیو پاتری زی کاتی نده وه ئه
م  ه ئی هیزک  ته چوونکه، ێکر ش ده و دابه م و ئه  بهیو  زهنۆچ کات که  ده وه  باس لهس رکهۆز

 رویشتنبۆ ریکان  خهکدا کات له. سئوولن  مه نه فی خزمانی،  ناوه هانیو پارت  ئهانیپارت 
،  هی نانیباش یک خانویگرتنکر  بهی تواناانی  مووچهیم  و که  پارهیبوون ر نه به زا له و شاره
 . مترب  کهکالرۆد د ند سه چه  لهی که کر هی خانوو ن چوونکه

 یئاسان م بتوانن وابه  برواناکهیر سه وامن له رده  درووست کرد و بهانی م باره  ئهی وانه ئه
،  بنانیکان  کارهیپشتبن پا  نهکسان ر که گه ن ئه نجام بده  ئه هی نده  گه م کاره  ئهرنبو
 یان قورب نه که  دهانۆی خیند مه هو  و دهیند وه رژه  بهناو پ  لهژدانی ووت لهیش م سانه و که ئه

و  ئه. ون  بکهک  و خهت ویای فر نگانه  تهی کات  لهێبکر لانیش وه  ئهیروان  چاوهێو ناشکر
 ت سه  دهی وانه  و ئهت سه  ده ناسوتت و وی گشتیند وه رژه  به  بهانی دی سانه که
 . انۆی خیرفانی گی قوربان نه که  دهزنپار ده
 یت هیستاۆ دۆباتمان ب  خه ه سایها ه سا  کهی انهو ئه، شی تریتان وی  متمانه ارهید

  س ئاماده  که چوونکه، ن کورد نامی شه کیرینگ هی کردن و الی هاوکارۆ ب  کردووهانیکردن
 گا ری کوردیت سه  دهکداکات له، کبدات کورد تی دووژمنانڵ گه  لهۆی خیند وهی  په هین
،  کانهموکراتی و دین ده  مهگا مهۆ کورد کی مه ئیستۆا دنھ ته. ی نده  گهی دهیاری د  لهێگرنا
   کهان لنیش ب وه  ئهیروان  چاوهنییناشتوان، نی نده  گهیکموو کار  هه ش دژ به مانه ئه
 ین قوربا نهی که  دهت و ت لهی میند وه رژه  بهمانۆ خرمان بن کات نگه  و هاوسهستۆد
.  هی  ههانیورووپشت  و دهانۆی خی پرکردنرفانی گیم ا غهنھ  ته  کهکسان  کهیند وه رژه به

 یموو  کورد ههیک  خهمانۆ خ کاتنی  کورد بکهیک  خهیرینگ هی و الیپشت پای داواێناکر
 . مان هیوپا  و پلهی نده  گهی کاری قوربان نهی که ده
 خاک ێ دکژۆ ریور ئابوانی  بیداری ئیچ، ن ده نجام ده  ئهی نده  گهی کاری سانه  کهو ئه
، انۆی خیرفانی گناو پ  لهرشنۆف مان ده که له  گهیها ه سایبا  خهینموو خو  و ههت لهیو م
  اردهیم د  ئهۆ بک گاچاره رکان کورد نه هی الیت هیرکردا  سه ستهیو زووتر پیرچ  هه هۆیب

ن   بدهانیاسای ی سزا هو کاران  بهستن ده  ههی سانه و که موو ئه هه،  وه زنهۆ بد ترسناکه
 . ن سه  نه شه  گهاتری ز مه  لهتری چی وه ئهۆب
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 زووتر یرچ  هه وه ته بهی تای تهیمۆ و کاسای یگا ر  کوردستان لهیمان رله  په ستهیوپ 
  رهۆو ج  ئهی سانه و که موو ئه  کوردستان بکات و هه  لهی نده  گهی شه کیر سه چاره
 . ن ن و سزابده  البدهانیکان ر کاره سه  له نجام داوه  ئهانی کارانه

 شیکۆر سه،  هی) یمسعود بارزان (زر  به که،  هی  ههیککۆر  کوردستان سهیمر  ههۆمر ئه
 ی وانه  ناره هی نده  گهیو کار موو ئه  ههتوان  ده وه،  هی  ههیرز  بهیاسای و یاسی سیت سه ده
   کهات بککان اوازهی ج ته موو وزاره  هه داواش له،  کوردستان رسوابکات  لهچ  ده ووهر به
 ت بکرێدر نجام ده  ئهژۆ دووار  لهانی وه،  نجام دراوه  ئهی و کارانه  ئهیواو  تهی وه اچوونهیپ
 یواو  ته وه کانهسیلۆ و پشیزگا ئاسا  داموودهیگا ر  لهشتوان ده. ی نده  گه  لهگاگرتن رۆب
 .  بداتانیاسای ین بگرن و سزا ده  دهانی  نجام داوه  ئهانی و کارانه  ئهی وانه ئه
 ناب، انیکانند وه رژه  و بهی نده  گهی کاری قوربان نه  بکهژدانیبن و  ههکسان  کهر گه ئه
 مانیاسی سیموکراتی دیمستی پاشان ست لهی و مت و  کهنی  بده وه  بهگا رریشنبۆ ری مهئ

   که سانه و که  ئهیکانۆز  ئارهی قوربان  بهت بکرنی که  دهۆ بیبات  خه ه سایها ه سا که
 . ن که  دهانیورووپشت  و دهانۆی خیرفانی گ  لهرینھا ب ته

  شاه محمدهاب وه
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