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ڕواندزی ئارام  
 

   به دا بوو، کهی ت و ڕۆشنبیرانه  ناوی ئه  که وه لیستک بو کرایه کاندا  سایته  له،م ڕۆژانه له
 و   خۆیدا کارکی پیرۆزه  خۆی له مه ئه . کرد دهڕی براکوژییان خۆش  کانیان ئاگری شه مه ه قه
ر،  کاک فازیل عومهڕاستیشدا   له.ترس ب ب چاونه ، دهارکی وا ک داته ست ده ی ده سه و که ئه
   لهمۆ  ئه  که سی تۆمار کردووه ناوی زۆر که.  تی تدایه ی جورئه  نیشانه هوی کردو و لیسته  ئهکه

وشروان  ک نه یه، وه وه سته  ده ت و سامانی کوردستانیان به سه دهشکی  به کوردستاندا
.وانی تر ئه و تی حمه ی ڕه نووری شاوسکانی منداهختیار و فازیل میرانی و  هال ب فا و مه مسته  
ی  وه ته موو نه و هه ئاشکران  نکه ئاشکرا بکرن، چو وانه  ئه دا نییه وه ت له  عیبره وه الی منه به

ت بن،  سه  ده ر کورسیی سه  له بوایه ده مۆ نه  ئه وانه  ئه  که دایه  وه ت له عیبره. یان ناس کورد ده
  . راندابانایهزی تاوانبا فه  ناو قه ددام له ک سه  وه بوایه دهکو  به
 الوی   که  یه وانه ئهستم  به ؟ مه دا نییه براکوژانی ت وره  بۆچی ناوی گه، یه وه ی ترم ئه که نجه ره سه

دا؟   عامی ل نهریف الل نه دی مام جه ئه! پچا ڕادهڕی خۆتن  ی شه سابخانه کوردیان بۆ قه
  وقه ته بوو  نه کنا و ئاماده سه ده مانی خوا دانه  ئامان و زه بوو به سعوود بارزانی نه دی مه ئه
و  دی ئه ئهولر؟  ر هه  سه راندهباعسم دا شکری به  له ئابدا31   لهمن بووم؟ دا بکابانی تالهڵ  گه له

  ستی کورد به  ده  و عیراق کوردیان به و ئیران هاریکاریی تورکیا بوون به نه   گایه ه  کهجووته
توانی  یده مریکاش نه وروپا و ئه های ساڵ ئه بوون ساه وان نه ئهدی کوا ناویان؟  دا؟ ئه کوشت ده

بوون؟ کوان  کان نه  خوییه نووسه شکری ڕۆژنامه رله وان خۆیان سه ؟ ئه وه ئاشتیان بکاته
؟ کوا ناوی  تکی براکوژ بووه کومهرۆکی الحو  سه  کوا ناوی نچیروان بارزانی کهناویان؟

کی   پۆسته که ر یه  هه ڕی براکوژیدا  سانی شه  له که،جیه بارزانی نسوور و وه سروور و مه مه
؟  بووه ری یا ئاسایشی هه سکه عه  
ی " دانهی شه"ب؟ ک   نه تدایسمیی براکوژ ب ناوی شاعیری ره  بۆ ده، ڕۆشنبیرانیش له

تی  بۆ خزمهم دوکانی ڕۆشنبیریی  که ک یهکرد؟  رم ده  گهیڕ  شه و وه الوانده براکوژیی ده
ت؟  سه  ده رتیل کرد له رگرتنی به ؟ ک رۆشنبیرانی فری وه  ه و تی کوردکوژ کرده سه ده
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 ددین عیززهدکتۆر ناوی  کوا و؟ ی کوا ناوی ئه بوو؟ ئه  نهی شاعیرس شرکۆ بکهمامۆستا 
وت؟  ی براکوژ که وپوولی مامه دوو پاره جھشت و به مانی به رله  هۆی په  که،سووڵ  رهفا مسته

المنار (بی ره  زمانی عه  بوو به ری پیسترین رۆژنامه رنووسه  سه کوا ناوی سامی شۆرش که
ن؟ کوا ناوی  فروتونا بکه  ته مای بارزانی و پارتی دا که لکی کوردستانی هان ده خهو ) الکردی

 پاڵ  ووه خۆی دابن و نده  له  لهبوو) تاو هه(ی  ری مانگانه رنووسه  سه لی که مال میراوده که
مال  ک که سانی وه کرد؟ چما که چۆکردنی مای بارزانیی ده و داوای قه) پ ک ک(کتی و یه

یی  میشه  موانی هه که ،ر و زۆری تر هبه زازی و حوسن ڕه لی و ناسری ڕه میراوده
) پ ك ك(ی که  تڤیه ، لهداخی ره هاباد قه  مهمیان کرد؟ که ،بوون) پ ك ك (ی  که فزیۆنه له ته
زیری ڕۆشنبیری بوو و   سانی براکوژیدا وه  ک لهی بارزانی کرد؟ کوا ناویان؟ ماه  بنه می به که
ژارانی  ردانی هه  بۆ تکبهکرد ار دهی  وته کانی ئاماده ه چکاوخۆر نووسه شکری ڕۆژنامه له

 ک زل کی قسه له  فهستی ی بنده رین و پاره ب ئافه! بوو؟ یی نه ددین کاکه که له کوردستان، فه
!زدا بن؟  کاغه م به ه یتوانی قه ده  
   .کان براکوژه وره  گه ت ب به  تایبه مجاره  ئه، وه دارم لیستکی تر بو بکرتههیوا


