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  نتاۆب یباوک ... !هیدایستر مه  لهی کوردیت سه و ده  رکرده سه
 

  کهكھاتبپ  هیو ئابوور هیاسیو س هیت هیال  مهۆک ند بنکه  وچه له تب  دهییکرات به  رکرده سه
 ی باشیک هی نهیز  خهی وه له  جگه ،تدروست کردب  ره ابهڕو   ئهۆک ب هیت هیسا که  هو کهپ

  لیزر  وه کهی دهإه  شهینبوو  نھا به که ته وه نه ، وه تهکردبۆ ک گشتیوار ندهو خو ندنخو
ر ۆت زب ده   ره ابهڕو  ان ئهی وه شرهو پ ئه .کوردوستان  له  مان باوهۆ خیك ال  وهێریبگ
 بتوان  کوردوستان کهی وه ره ده وه  ناوهیکان کخراوهل پارتو ر گه ت لهب  ههی باشیدن وهی په
 ،تب  ههومو ل هه گه  لهیزرگان بای وه نهیرۆو گ یو ئابور یاسی سیند وهی م په ر ده هه
ک ل مهۆ کیوند رژه  پهۆک ب وه نه ،ت بی که هی والتو مللهو یند وه رژه په ك له هی وهش به
  .دایایت تک بش ه بیشۆخ که
ان یك و شره پیت هیسا  کهی دروستکردنۆستراون ب ك به هی  بهیند  دوو بهیکراتۆمید و رشۆش
ن  هه ییژوو می ر نمونهۆز ، لقوالوب هه  ته  للهیلگاو م مهۆو ک ه ئیناخ له که ك هی رکرده سه
 الن ماندۆلسیو ن ستان ندیه   لهیداتما غانه ن و مهی چیوالت  له نغۆتیك ماوتس وه
 و ش لهیتر یهات ده .. و ن کوردوستا  بارزان لهیفا ال موسته مر مه قاو نهی افریخوارو  هل

 ،اندایکان والته  له  یموکراتی دی سهۆپر ینانھید به ونوب رزگارۆب  انداوهییول هه که  رانه رابه
 یمکراتی دیلۆمان ر هه به  رن کهسپ ان دهیکان لهۆر  به  انی که رکه اندا ئهیۆ خیدوا له وه
 یکان ژکارهمان راوۆ خیک ال  وهیوتوو  دوا کهیکوالت خابن له الم مه به ،وام بن رده به

 یسک   تهیند وه رژه ر په به له  ک داوهت انیشمانیکان ره رابه یشکرو م نمان سهکانو  رکرده سه 
 یک هیچ سزایه که انهیو نو  تازه  رکرده م سه ر ئه سه وه تهشک  دهیخراپ ر جار بهۆز ان کهیۆخ
د ای زۆان بی تریالت سه و ده ێ  نویو و زه کو پاره به ، رانهۆم ماستاو خ ن به  نادهییاسای
   .کات دا دهیپ په وه  ته  نهینجان  گهیانیگ له  لهۆان رقو تی مه  ئه؟ ، ته هامه نهان ی مه ئه !ن که ده

 ر هاتوه سه  بهینیرۆر گۆز ،نینیبی ده ابانی یوالت   لهۆمر ئه  کهیموکراتید ك له هی نمونه
ت  للهیم  لهبو  نهیۆب س کان که هییھانی جیر ش شهپ ابان واتهی ینۆ کیرۆمبراتیئ  چونکه 

 یر نه نویزان  دهیوا و  ئه هچونک ، هرۆمبراتیو ئ ئه  کات واتهب  هیو پاشا  ئهیموچاو  دهیری سه
وا  ئه  هی بکردایماش و ته هیلبربا  ههیر  سهس ر که کو هه به هی و ناوچه له هی وره  گهیخودا

 یو  ئهینشو  که که رهۆبراتمی ئی   کهمندالهر   ههۆمر  ئهیچ که ،درا ده دارهس کتو پر له
م  ئه ، یی ئاسایکس ر که  ههك وه وه تهسور ده نۆژاپ یکان شاره  لهییئاسا ر بهۆز   وه تهۆگرت

 یک هی وهش ش بهیوان ئه  که م که مان باسدهۆ خیکان رکرده  سهۆنھا ب ته   که که هی نمونه
شو   رهیلک  خهۆب  هی غه ده قه لکو  به ،ن که ه د هی وهم ش ه بفتار  ره ویسا ی کوردیکرۆمبراتیئ

 ایس ان نایت ب نه ی  واستهک هی ۆکردن بر  چاوهیزر  نکه چون  کهیان بیردان رووت سه
ان ی مه ئه ،؟ هییر ن ان ههی  کهنند سال جه انیه ند مانگ چه یم که  له  وه ت ئهب ونه
  ؟؟؟  وه ان بچنهیۆخ به  هو مه که ده انیدارئاگا   هیۆب ، هیی کوردیرندۆ میت هیرۆمبرتیئ
  

ك  وه  که  هی هه// Zorro//ۆرۆ زك وه یک هییت سا  که ستمان به یو پۆم  کورد ئهی مه ئاستڕ به
ورو  ده یکان وه و پالنو کرده زگارمان بکاتڕ  نگانه  تهیکات  لهمان وابۆ خی الی ندهی زیخدر
 ییاسای سزاو ب زگار بکات لهڕژارو داماو   ههیلکان و خه وه کاتهب کان پوچ رکرده سه ی سته ده

 ین ناو مانه ر ئه هه که . كداوه تشیکان رکرده سه ان لهیر سه که ی رانهۆم ماستاوخ ئه یکردن
وه  ر لهی الم سه به ، هو هژو می زبلی هک نه ته  تهۆان خستیکان رکرده  سهیرسۆش ینو خاویپاک
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ئاشکرا   هک  ی رانهۆم ماستاو خ ئه و وه چنه ان دهیۆخ ؟ بهی که   ن وۆ چ!!رکردانه سهم  ئه  هی دا
ن ر بگه ، تریکجار   هو ته للهی میش باوه  وه نه بخه ان یۆو خ ن بکهان ی ر  دهب دهناسن انی ده
  و ئهیاتیج  لهت  حکومهن ان بدهینشو  هان وک شو روته  رهیوار نده خوی مندایدوا به

  . وه رنهاش ده  زن و ده ده هی  دارهیم دوو ئ له پاره  ها ساله  دهی رانهیپ  و وت ککه په 
 یشییئاسا و یریقامگ سه ت به دییتاۆ کكت للهیرم  ههیاسی سیرشۆش  که  دهژوو شاهم

م  هب ترسم رۆ من زالم به ، هت للهی میکان  خواستهیوتن رکه  سه ویت هیال مهۆ کیو ئارام یئابوور
  ییتاۆک

 ی نهاوتو ستکه و ده زانن ئه مان وا دهۆ خی مانه ئه  چونکه ، هی مان ههۆ خی که رشهۆ شینجام  ئه
 ن هالت سه و ده پاره و  ئهن  خاوهانیشۆر خ هه و وه انهیۆ خینھا ه ته  هی وه انهییست هد  بهۆمر ئه
و  انویۆ خیست  دهێ ژ ته انهیوو خست ل کردوهشان پیت للهی میستی خواستوو وموو لکو هه به
  زل وی و قسه  نده هپاگۆپر نھا ته  ان کهیۆ خی سته ر دهژ یرۆ چلکاوخێند و ههان یکان وه نه
 نه ان خهی ده  و ن که تاوانبار ده لك ش خهی جارێند لک و هه  خهۆن ب که ده  ماناب یۆدر

 ڵ گه  له  اوازهی جی کوردرشۆش یوت سکه ده  هیۆب . تریلک  خهیترساندن ۆب ندان یز 
مر   نهی بارزانیفا  موستهیت حمه  رهی رشهۆو ش ئه  هو داخه به . .. تر یتان للهیم یکان رشهۆش
 ان لهیکلکان ن و خه که فتار ده ره  هو وانه جهپ  به جارێند ان ههیکان وه نه ، داۆ بیول هه

 و شیپارت یناو ێو انهی ده لکو    هب  هین    باتوه هخ ان بهیفر انی ربهۆز  شار داوه ان حهیۆ خیور ده 
  هیبکردا  پیست ده یو باش سازی چاکساززوتر  هیبوا ده ،ێبزر  خراپه  بهشیبارزان

 یش مندالی تریلک خه چونکه ، رکرده سه    بههیکردا ان نهیۆ خیکان منداله شیرۆز   نده هو ئه وه
  بیکاسب ویشۆفر وزه  سهێبازار له نھا ته  وه داخه الم به به ،شنیر باتکه و خه هی ان ههیک رهیز
 نر گه ده  وه حهیسب ته کان به قامه شه وه جاده ان لهی ننژ ان دهییۆن خندریب ده  یدار هیما
   ، .. گرن ده ساته هر کا م له  خنه هڕ  هو ترسه به ن و که ده اسهیپ
 ، بووه سواڕر  ژا هه یک خه كجار ر به هه وه ن ئهی  بکهیمانل سی  تری که دارهیئ   یر باس گه ئه  

 ی مه  لهب متر نه ر کهۆز ن که که ده یل نده و گه  خراپه به انیئاشکرا باس لکان به خه له ێند هه
 ۆش تاپییکان جاده یب  کارهیموود عه و   جاده هکبوویر خه  هی  ههانیکنف ملکو حاک ان بهیتر

 وه له   هبچوک یک هی نمونه مه    مه  ئهکه ،یتک هی یاوانییپ اووییناس یسان که و ییۆ خۆبکات ب
  هی وه ش ئهیو ئه ! وه شهپ تهدك ریپرسدا  رهل . ؟!شو ه لهیی ش ههیتروو خراپتر وره ر گهۆز 

ر  هه   چونکهیرن لئاگادا ان بهیشۆ خالتداران سه  ده گومان ب زانی لك ده خه ی وه ئه   که
 یناو ه کهییھایژد م دوو هه ن به ه باج بد یک نه خاوه ب ردوستان دهکو  لهتبکر كی ژهۆپر
کو سزاش  ت بهکر ده فز  ره واته  وه تهکر ت ده هڕ یر کسه هینا ییگ ئه  ، رهدایدوو ئ  ان ناوهیۆخ
 ک ت وهکر دا دهی پ پی پاره   کهیکان  کارهێرۆ زی ربهۆش خراپتر ز وه له ،ندر ده
کانو تاکو  ھاته ناو شارو دیکان هیو  زهیشتنۆنو فریناتو کرۆف له لو تهیباۆ میسگاکان ده
ر  سه له گرتن وه و باج ره جگه ی وه ره ژووه هاتنه قاچاغ  بهغاز وت و نه و تنهشۆفر  گاته ده
 یتی بلیتنشۆفر  وتنه ا کهیجۆلۆکن  تهیۆه ستا بهئ ،ناو والتوو تهد که ک شتومه ی ربهۆز
   تر کهیوت سکه ها ده ده سه . .. ش وینانره وت ده نه  ته نهیشتوی  تاکو گهۆو هاتوو چ ارهی ته

و کان سته رده به ک لهل مهۆ کیناو  بهتدر  دهانی  انهیۆخیر ه  ههۆوخ راستهان نای وۆوخ راسته
  .. ننسور لده  ههۆان بیکان شهین وئ که ن کار دهالتدارا سه دهۆنترات بۆق ان بهیۆخ یندان کارمه
 ۆ ب هماو نه  وه سته ده ر کاتتان بهۆ ز کوردیۆمر ه ئیپرسراوانم لل تان دهپ  خواۆمن ب

 ی وهئ  یند وه رژه به  بکات لهست پ زووتر ده هی سهۆرم پ ند ئه  چه چونکه ،یچاکساز
 یھاتوان لینجان  گهور الو سه  یش کانتان دابه الته سه ده   لهێند هه . شهیت للهیالتدارو م سه ده
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م  که دهن انج  گهزن ر مهۆز ی  خوازانهیت ئاشیکرشۆ شنۆب>  من<  چونکه ن ت بکه للهیم
ان ی هاوالتی هییمقراتیم د  ئهی سهۆپر کات که  دهست پ  دهییزا  نارهیئاال کان به جاده که
ن ی چیوالت    لهالوان ی وه ك ئه  وهیکرشۆش .ێو که ومان دهم ر هه سه له  خراپه کات به  دهیداوا
 خوا ۆب ،ۆمر  ئهی وه ن له که اتر دهی زینیرۆ گیداوا  که یرییشنبۆ ریرشۆ کرد ش پیست ده
 بوون  كکل  خهیر ژ کهراوش ندو   کهی رانه ژکهو راو  ئهیهو به کان رکرده  سهی ئه مل ده
.  .. تب  نهانیۆخنھا  ن ته ناکه  س قسه  کهیند وه رژه په  له کرد وه  دهانین کارۆ کم رژۆ ب که

ن  که ز ده حه که رد  کووی رکرده سه ی ئه ن هه  وهیئ  له رتانۆز زانم که ر باش دهۆمن ز .
 ش وهئ ان لهیر  سهێو نو نۆ کی رانهۆم ماستاو خ الم ئه ن به  بکهست پ  دهیچاکساز

بوون  نهیق  راستهیریگرشۆ بوون شرشۆ شیر نگه سه  لهش وهی ئینو دزانم من ده . واندوهش
توانن   دهیئاسان ر بهۆز  وهیئ ، وهییرۆ گی وه ئی و چاونڕۆ وا گیجۆب م نازانم به
 ینو دێریرشگۆش  ه و ئیرۆ زی ربهۆز چونکه کانی دایش  باوهت  للهی ملناو د وه نهر گهب

  ؟؟؟انیش باوه وه ونه بکه وه سانهید تانهر چاوه ،ت للهیم  هیۆب دکر باتتان ده خه کورد بون وه
 ۆنھا ب ته  وه کگرتنه هیالم  به  هیباش ن  ه وکگرتنهیم  کورد من نالیت للهی می  ئه
ر ۆز  هی وهیش م به  چونکب کا نهیمر  ئهیفشار  و بهب  نهت للهی می مه ئیتاندن له لخه هه

دوورن   ه ک هو سالمهی ئیناو به   هی  ههر شاراوهۆ زیکزه   ش بزانن که وه ئه وه . ترسناکه
 روال کورته و شه ئه .ن که  دهمتان پ ن و گه به ده ناوتان له  کانه رهیز ر بهۆز کهیر سالم خهیئ له

و  تانهۆ خیر چاو به نن بهیانبی  دهینی  ههیژانۆر له کان که  تهوه  مزگهیرگا ر ده  بهی انهییسپ 
 لک  خهکانۆن شک ش خاوه وه ئیچ کرن که ژار ده  ههیلک هن و خ که الت درووست ده سه ده
   .شنۆف رزان ده هه ر بهۆژار ز هه

 ی وایسالمی ئیت اسهی سیالم ترس به ،سالم و موسلمانانیئ  هب  هیی نیت هیستم سوکا به من مه
غانستان و ڤ ئه  تهب رو نهیزائ جه  تهب مان نه که والته  وه مه تان بکهیئاگادار  کردووم کهل
و  ین مه سوته هن کهین بر گه  دهێ نوی چمکۆب  النه مهۆو ک ئه .تاد . ..  .. دان وۆران و سئ
ن  دروست بکه  لقاعده  ئهك  وهیک هی کوردوستان و بنکه ك لهیراکت پیک هی وهش  به
   .یورد کیت هیستانیر کوردو شار سه  لهێو که ر دهۆ زی که هییتاۆک که
 ایلمان ئه ر له تلهیاو هیتالیئ  لهینییلۆموس  ن کهینیب ن دهینژوددا بخشم ك بهر چاو گه
 ت هی ئاریناو به وه ،ھاندایج  له که  جوولهیکردنۆالچ  قهیناو رپا کرد به ان بهیھانی جیڕ شه
 یت کردنسنھا درو ش ته که سته به ك و مهنگ  جهیقوربان به نلک بوو ن خهۆمل اد لهی ز که
م  ئه ،رن ناو به   ها سوك سوك لی دونی تریکان زه گه ره ی وه  ئهۆب ه وت بوو هی ئاریکالت سه ده
ر ۆ زێ وه انهی سالم دهی ئیناو به که   هی ان ههیر رو باوهیمان ب هه   هانیاسیس  هیسالمی ئ رهۆج
 یت هیو کوردا یت هیوا ته نه به مڕ چ باوهیمن ه هیۆب ،ننبھر  گدا ده ره  تر لهنییت و ئا للهیم
 ت ودا بکر گه ان لهی له  مامهیاری زانیکی وهیش  بهب کو ده به  هین موسلمانانه  م گرووپه ئه
ر  به ش لهی کوردیکان رکرده سه . هیت هیسالمیئ  هیو هڕو توند  له  وه تهان پاك بکریشکم
 ی دژی دی چن که ز نهه به  مانه  ئهانیکان هی کورسی وه و مانه انیکان  پارتهیند وه رژه په
 ۆنا بوو بکار ه ان بهی وته و چه ه هه  ته اسهیم س ئهزووتر وام دهر به که ،ر تی کهیال
ستا ئ که     انانهیوپ و ال رگ م  ئهی دانیت ارمهی بهانیۆوان خ نی  انهییشاۆ بو  ئهی وه کردنهپ

   .تب  دهرنت  هیژخا دریش که رکردنه سه ت و چارهب  دهترکناك ترس له ان گهی که شهک  کهیر خه
bawkibotan@hotmail. com 

  


