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  زان ڕ  بهۆک ب یه نامه

  
   کوردستان یمر  ههیکۆر  سهیسعود بارزان ک مهۆر سه •
   کوردستانیمر  ههیکۆر  سهیگرت ج سرهۆز کاک کڕ به •
   . کوردستانیرانیز  وهین نجومه  ئهیکۆر  سهیان بارزانڤریچز کاک نڕ به •
   .نه نگه حمان زه هڕبدول  کاک عه رکوک  کهیزگارپار •

  
  بان ھرهیو م وره  گهی خوای ناو به

  
  .  کوردو کوردستانیخوازیزگارڕ یگاڕ یدانیه م شه رجه  سهی پاکیانی گ و لهس
  رانهترس و بو  چاو نه داره سیت م په رده  به  له  که بکتان لدیه  شه هڕ کویوس
 ی کرد بژیوار هایم  ده  بهدا و پ  نهیکۆ چیکان سته عس و داروده  بهیکان الده رجه رامبه به

موو   باوکمان و هه  بهی شاناز مهی ئ به ،، ، ، ران رکهی دوژمنان و داگێکوردستان بمر
 یررشگۆزو شۆس دیسان کو که  تاوهیخش ان بهیۆ خیر ن و سهدا خو هیگاڕم   لهی وانه ئه
 ڵ مندایڕ هو باو  متمانهیگا ج شهیم  هه وهئ،  کوردیر ابهڕک و ۆر  سه  ببنهۆم  ئه وهکو ئ وه

  به،  هیی ن وه ئیزۆری پیرک  ئه  گومانمان له مهئ، کانن رزه ربه  سه دهیه  شهیس و کار و که
، مه ئۆک بوون ب مه فاو ئه  وه ند به  چه لماندووه که تان سه و شتانه  ئهی ربهۆشتان زیکان کاره
 یڕ رو باوهی بیگرر ه  هه هن ک ده  دهشتان پین به، لیند کو قه  وه رزه  به وه ئ رمان به سه
   .نیدمان بیه  شهیباوک
   له وه هی مندا ر له  هه دم ویه  شه هڕ کو که مۆخ یر شان  سهیکرک ک و ئه مدا وه هی م نامه له
و گوندو  ـمان ئهو ما هو ما و ئه ژهۆڕر  هه، نی ش بوو  به باوکمان بیستیو شهۆزو خۆس
 ۆ خواو بۆر شوکر بۆم ز به، نیزعس بپار  بهیکان ندهڕ د ن لهماۆکو خ کرد تاوه مان ده شته ده
   .نی  بکه  باوکمان ئاسودهیدیه  شهین و روحی بژ رزانه ربه مان سهی توان  که رگه شمهپ
سئول   نا مهیک ک خه هاندیوت سوکه  هه له نیریواو ناش هڕ نای شتێند ستاش ههئ
ن  هیوایو ه به، نی  بکهیتان سته ن و ئارهین ابگهڕ یانت پ ن کهییزان ست دهیو پ ن بهینیب ده
کان  خانهیقام وچا  شه  له ژانهۆڕن وش ره گیککان خه  چونکه . بگرن مان له گو که

ش کند هه، رزاران  سهیشت بن تهۆم کارانه کرد  لهی نده  گه  به وه ئیدان وه هکگ تیت تومه
 یوتن شکه و پی چاکسازیست به  مه وه به نه که رز ده ه بی پاک ان بهیۆ خییزا هڕ ناینگ ده

 یناو پ  له ن کهی کردوویردمان فی شاهی باوک  کهی هی و ئاراسته ش بهیمن، کوردستانه
 یک وه ش ن بهی کان بکه هی راست  لهیکۆ داک ترسانه ن و نهیب قمان هه  ههیم کوردستاندا ده

 ی سهش خو وه رموون ئه فه، ووڕ  نهی کانمان بخه ارهیشنپو  خنه هڕ  خوازانهو نو مانه رده سه
   .ن که  ده وه لی باسی گشت ک بهخا   که هی انهیزا هڕو نا ئه
  

ن  هی ال م له هیم و س  دووهی جارۆا بیر که ژ زه بیرانۆگ   که هی  هه وه  ئهیۆنگ  ده کهی ماوه
   به  شوقهی و دروست کردنالت  مقاوهیر کایدان پیرگرتن  وهۆ بێکر  دهی هاوکار وه وهئ
 یک کار  به وه  ئه مهیئ،  کوردانیرکوک   کهی شار  له هی ک شووقهیماۆ ک ژهۆن پیدوا، ل مهۆک
  م کوردستانه  ئهی خاک ک له پارچه  بتوان ک کهس ر که ن ههیزان  ده رانه روه شتمان پهین
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ن  هی ال  له م کاره  ئهی وه  کردنه  دووباره مهم ئ به، ، ، ، ، ، ، وه دان بکاته م ئاوه نهیریش
ن یزان  کردن دهیاتی سوکا عس به  بهیمژڕ یم رده  سهیکق حزبیف هڕ  هڕکوۆب  وه ته حکومه

ن ز  بهۆالکۆرو هشگڕۆ شیرول  ههیک  خهیرۆ زی ربهۆز، دانیه  شهی واده  خانه ق به رهه ده
 ی زه فره مه ڵ  گه وام له رده  به  به  کهی اوهیو پ  ئه؟ هیر کۆر س بدوال سه ق عهیف هڕ  زانن که ده
ان و ڕ گه م دهژڕ  رارو دژ بهی فی کوردیانڕن کو شو به  داعس  بهی که ره مشته من و ئه
د یع  سهیردار سهکو   وهیران ش هڕکو و رگه شمه پیکان هیم چاالک ر ده  به گر لهڕ  بوونه ده
 یدا ر شهۆ ز و که کو ئه  وهیکان قهیف هڕ و بدوو ق عهیف هڕ .یکان هاڤ دوههیج  مه  وکاکهیفۆس

 سورو یکیدان مه  جهی که هیقیف هڕ ی جلڵ  گه  له شهیم ر بوون ههۆ دکتاتی وه  کردنهییالسا
 ، کرا بوویش شکه پ رمانده  فهیکۆر ن سه هی ال  له که، ست به  دهیووتڕ یش هڕ یک هی مانچه ده
ست   ده ش له مهئ، شکاند ان دهیو  خه ره  ئامان سهیکرم و ما  گهیو خهاو ب ن ان لهیکان هڕکو
  هیت هیموو سوکا م هه ر به رامبه  به مه ئێناکر  هیۆب . بوو مان نه وه وانه  حهین شو مانهو زا ئه
و  به  هیموو گرنگ و هه  ئهب  دهۆبم  به،  هیی نیکچ تاوانیا هیکر  زه استهڕ، نینگ ب  ده ب

ست و ن هه رزوو خاوه  بهی هاده  شهین  خاوه هی  ههدیه  شه هڕزاران کو هه   بهۆخ، تبدر
 یپرس اتان نهیکر  زه ک لهژۆڕ  وهئۆب  ،هی  هه انهی هاوکار رهۆو ج ان بهیستیوپ ستا ئ بوونه
ک  کانه ر خه گه  ئه هیۆب، ناب هێ کو  له هیی و پاره  ئهب  ده رهی ر سهۆز ،؟ ...اهذ ن لك يمن ا
  انهیق ک هه ادهڕ تا داب تیسئول  مهیلک  خهیست  ده مه  ئه  بکات که وه  ئهی گومانب هه
   . آوردستان  لهی نده ن گهین و ترسناکتریستری پ  له کهک هیش  مه  ئه هیمان واپ

تر ی بگرن و چ کارانه  رهۆم ج م ئه ر ده  به گا لهڕن کات ی زووتر ن بهیواداریزان و هیڕ جا به
 ی باوکیشن و با روحۆن  کانمان نه رگ سوتاوه ژن و جه وه ب کهی دا ر به سه م و که خه
ن بدر،  وه نه پووچ بکر ستانه بهو گر ن ئهی که داوا ده .اڕۆ گ  له و شاد ب دشمان ئاسودهیه شه
   .ساب قهۆش بیشتۆوا گ  نانهۆنان ب *ین تهۆکورد گ،  بار اوو لهی شیک  خه به
کو  دا باسم کردوون وه هی م نامه  لهی و شتانه موو ئه  هه ارم لهیرپرس دا من بهیتاۆ ک له
   .ژوو مۆک ب ته قهیق حه

  
  یچووغ ره رش قهه

   کوردستانیزگارڕ یگاڕ یکدیه  شهیڕکو
   .دانیه  شهین خوی هی سا  له هیدرالی فیکت مان و حکومه رله  پهین ستا خاوهئ  که

hersh_qarachuxi@hotmail. com  
 


