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  ی ال محمد گه ریمان مه ندازیار نه ئه! ... ت وه رپرسیارتی ده زن و به ساتکی دته کاره

  
  

فزیۆنی کوردستان  له ته زنی  دتهوایکی  هه ر و له وبه مه دوو ڕۆژ له
   سای کرا لهش  شهن مه  تهی جوانکیله  خنکانی منداکی باس له

رکی  ڵ براده گه  له  قوتابخانه  له کاتک که شاری دهۆک
چاکی پ   تهو که  ڕگا ده و له  وه ڕیته گه ده و ماڵ ره  بهنی مه هاوته

 ی و فریا بچت وه  یههانایا به  نابت و نزیکانه سیش له وکه وه  ئاوه له
س   که  و شونه شی له که ره برادهانی گری و ه نووز وت و دیاره که

   الشه یه پووله و په  پاکی ئه تاکو گیانی وه ئاگادار ناکاته
ندی دلۆڤان و   الی خواوه وه ڕته گه ی جی د و ده که ساردوسه
. ه کانی جده ڤاه رکی زۆر بۆ دایک و باوک و هه سه کۆست و که

ک  یه  ورو کتبک فته ندده نگی که چه نگاوڕه ره یجانتا ڵ گه  لهی که  بنازه  ناسکه ئیتر الشه
 هۆی  بهبت  هد تدا رانی شی و کامهۆ خ بۆ ژیانکی پ له زوو رزو ئاره و حه ئومد هیوادونیا

و شونی  ره  ئاگا دن و به پاشان پۆلیسی تاوان به.  خانه سته  خه نرته یه گه خرخوازک ده
و  هئو وه سکی تاوانبار نادۆزنه ن و که که  ده ساته و کاره ر ئه سه وه له و لکۆینه که رووداوه

  ر به وه پۆلیسی لکۆه کوو روه هه !! وه ره ده زاو قه قه  قابی نه خه ده  رگبه  جه ساته کاره
م ڕووداوه دا  سکی تاوانبار له  که م ئایا ڕاسته به.  وه فزیۆن روونی کرده له  تهر هس ئاشکرا له

لف و   ئه سک له ر که هه و  ه زۆر ئاشکرا دیار که ک من تاوانباره ڕای من و زۆرانی وه به  ؟! نیه
زگای   دام و ده یه و کشه  تاوانبار له زانت که زا بت ده بای دونیای شارستانی شاره

  وه ره  لکۆله شه اب.  تیه وه کی ده زگایه  ده  که وانیه کی دیارتر شاره یه  شیوه یان به.  ته وه ده
و  وه  پکردنه  له رپرسیاره  ک به و و ک لی داوه  هی چیه هم چا بۆ ناپرست ئه

  ؟ک لی ی خه وه ئاگادارکردنه
  وه نگ و ڕنگه  ده فزیۆن به له مان ته  هه ک و له یه ماوه ر له  به که   شیوه وها ڕووداوکی تری  له

م   به وه زنه  ناو چاکی زۆر مه ویته که  ده ی دیانه  شارۆچکه له  وره گهپیشان درا لۆریکی 
 بوو که  وه شی ئه که  هۆکاره!! یه و شارۆچکه کی ئه ره قامی سه شه ترین وره ڕاستی گه  ناوه له

 یان ک یه ک یان نیشانه یه ئاماژه  و هیچ ی بیوه که قامه و شه چاکی دورودرژیان لداوه
 من  ئ باشه!! کان  بۆ ڕنمایی کردنی شوفره  دروستکراوه  و نه  دانراوه ک نه) تحویل(
   که وه شه یهچرا و قۆنته  به و وانی دیانه ری شاره به ڕوه  به  به  ئیمه ک لهس رکه پرسم هه ده
ر  سه ساتی به مان کاره ر هه  هه  بوایه  داماوه و شوفره  شوینی ئه ر له گه  ئه ی کردوه م کاره ئه

 ک  ڕگایه  لهر ڕبوارک گه مانیا ئه  ئه  له وروپا و بۆ نموونه  ووتانی ئه له. ؟؟هات ده دا نه
یان  ئازار ببین نھا و ته ک یه  بت یان تاسه وه که هۆی چاکی بچوو به  جاو وه رببته به
 ت ی تایبه وه  کردنه شریتی ئاگادار ر به گه رجک ئه  مه ند بت به رمه ره شی زه ندامکی له ئه
ربگرت  ت تۆمار بکات و مافی خۆی وه وه ر ده سه داوا له که  یه بۆی هه وا درابت ئه  نه وره ده

، نی ده گای مه  پی بچووکترین پرنسیپی حوکمانی کۆمه  به چونکه. ند بیت رچه جا هه
کی   جیاوازیه ڕاسته. ڵ مهر تاککی کۆ تی هه رامه  ژیان و ماڵ و که  له رپرسیاره ت به وه ده
ن  ن شارستانی و خاوه مانیای خاوه کوو ئه  نوان ووتکی وه  له یه  هه وره کجار گه یه

   که تی ئمه بت حوکمه ش ده وه ڵ ئه گه م له ی خۆی به دان ساه حوکمانی سه
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ری پارزگاری خۆمان   سبه  به ته و حوکمه ئه  و ئمه رگرتوه  وه که و خه ی له که ته رعیه شه
کانی تر   هاوشوه و کشه و کشه رپرسیارتی خۆی له و به وه  پشه  بته زانین ئازایانه ده
  ته و بابه  ئیتر شتی له  بدات که وه وڵ بۆ ئه  و هه وه وماوان بکاته بوی لقه ره قه رببێ ده

  که موو الیه ی دخۆشی هه جگه   که وه دانکردنه کانمان بۆ ئاوه نگاوه  هه  و لهن ده روونه
کاربھنین چ بۆ کاتی کارکردن و چ بۆ  به) ئوربان دیزاین (کانی هلکاری شارستانی پوانه

  . واوبوونیان زگایانا پاش ته و ده هئکارهنانی  کاتی به


