
خشان و  تهژارانی کورد  ی ھه پاره، ) وت زاھیر که ھه( ت  حکومهرۆکی  ڕاوژکاری سه
  کات خشان ده په
  

  تیت بوو  گبه ند نه وه مه ھه 
     ڕاوژکارت بوو ی ڕابه مه حه
  " ندی پشینان په   "                                                                                                      

  
  بدو ن عه  رده ئه

  
یا  ده زیرو سه  وه40رۆک و  زیا بت دوو سه خودا به م له   ، به تمان نییه وه  ده  ئمه راسته

   ، ری ت بۆ کاروباری ھونه ی حکومهرۆک راوژکاری سه ،  ه کۆمهو  کک له یه . یه ڕاوژکارمان ھه
،  رماندانه موو ھونه م ھه ناو ئه  وا له ت چۆنه رۆکی حکومه رز سه زانم بهمن نا. ه)وت زاھیر که ھه( 
ک خۆی ) مصعد ( ! چ ئاسانسوارک وت زاھیر به که یان نازانم ھه .  بژاردووه  ی ھه رزه  م به ئه
  ڕزه  م به  ئه ، یه وه ی من ئه  کشه که   ، به ی من نییه  ھیچ کشه وه ل ئه .   یه م پله  ئه یاندۆته گه

ک بیستمان  یه پش ماوه. ھنت  کارده به !خۆیکانی   موراھیقه زووه ئارهبۆ ،ژارانی کورد ی ھه پاره 
ندی  رمه ی ھونه  دۆسیه ته خشیوه  دۆالری به1000و،  و ووتی میسر چووه ره  به وه  دیسانه گوایه

سئولکی میسری یان   مه  ، که وهم بیستو کوو ئستاش نه تاوه من ) . سوعاد حوسنی( سری می
سئولکی   مه  که مبینیووه ر نه یان ھه.  گۆرانی بژکی کورد  وه خشیبته  فلسکی به،بی ره عه

رام ازانت بائاگاد سک ده ر که گه ئه. کی کوردی بگرت   گوێ بۆ گۆرانیه،بی ره میسری یان عه
 شتی   من زۆر دنیام که نده رچه ھه  بم ، ه چت من ھه   پدهم،  که  ده وه زۆرسووپاسی بکاته
) سوعاد حوسنی ( ی  زیران ، ونه نی وه نجومه ناو بینای ئه  له  ھاتووه ڕزه م به چی ئه که .  بووه وانه
نی  نجومه م ئه  ، به یناکه  قهستیشت ی ده دالیاکه و مه یاره ماڵ یان ناوسه ر له گه .  واسیوه ھه
ک  یه ماوه .  واسیوه ی سوعاد حوسنی تدا ھه نابت ونه جه  ، که  نییه وه زیران شونی ئه وه
ستی  ، ده)لثوم ئوم که( زاری  ر مه  سه  چووبوونه،شنی خۆی ک ھاوچه  ڵ کۆمه  گه وپشیش له مه له

ی ند رمه ی ھونه زارگه ردانی مه  سه  بۆچی  وه ئه. ب  ره ی عه بژهم گۆرانی   گریان بۆ ئه کردۆته
ووت ،   گۆرانی کوردی دهو  ئهکاتک  ی ، که  کورده وژنه ئه. کرد  ت نه) شان عائیشه( ی کورد  وره گه
 بۆچی   باشه.  کوردین ر بن ورا ھه یده کوو براھیم تاتلیس ، نه زاران پیاوی سم زلی وه ھه
یت ،  که خشانی ده خشان وپه زووی خۆت ته ئاره  به ی که  زۆره و پاره مرۆش له کوو ئه تاوه ھه

ک ،  ن زیره سه تاھیر تۆفیق ، حه( ی کورد  وره  گهیندان رمه ی  ھونه زارگه  مه نیت فلسک له ئاماده
نین ،  وه ی ئه  شایسته ندانه رمه م ھونه یا ئهئا. خشیت  بپه) ردان،،،، لی مه مامل ، قادرکابان ،عه

ن ، خۆی ئاوازی گۆرانی بۆ داناون ،  سک ھه ند که ش  چه وه  له جگه.  رزیان ل بگیرت  که
. کرت  ولردا پشوازیان ل ده  باشترین ھۆتلی ھه ژارانی کورد ، له ی ھه ر پاره سه مووکات له ھه
 زار دۆالر   ھه40ژارانی کورد ،  ی ھه پاره کیش ، له یه  پش ماوه) .  یقیهر یالی فه له (  وانه کک له یه
کوو ئستا شتی  تاوه سک ھه ئایا که.  رج کراوه خهدا  م خانمه ئهبی  ره کی ب تامی عه  گۆرانیه له

نی  گۆرا درابته  فلسیش   40که زار به  ھه40ک  بیدا ، نه ره  ووتکی عه له  ، که وای بیستووه
بوو ،  سک نه  ئایا که وه دوای ئه .  هی غه  ده قهر گۆرانی کورد  زۆر شون ھه  له بگره! ؟بژکی کورد

 گوێ بۆ  بۆ ئمه. ؟ین  رج بکه زار دۆالر خه  ھه40بیدا  ره کلیپکی عه بپرست ، ئایا بۆچی له
ب  ره پاشان ئایا عه . !؟ۆ بتبیمان ب ره گرین ، تائستا گۆرانی عه یال ده کانی له  کوردیه گۆرانیه

ند  نھا چه  ته مه ئه.   .!؟ تا گۆرانیان بۆ بت وتووه یال که ر له سه کی له و ، په گۆرانی بژی ل باوه
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وال  الو له مه ندی ترت له ، چه خۆی بزانیت ر  خوا گه مهئیتر  نابتن ، دیاری  جه کارکی  بچووکی 
  !.  ؟ردبت خشان ک خشان و په ته  وه دزیه به
ئاسا ) وت که ھه( ی  ارانهموو راوژک و ھه کاری ئه لهت  حکومه ،  ھاتووه  نه وه ڕاست کاتی ئه  رێ به ئه

خشان  ژارانی کورد ته ی ھه  ، پاره وه زیره ناوی ڕاوژکاری وه سانک به ی که ئایا تاکه!  ؟ وه بکۆته
  . ن  خشان بکه و په

  
  

  / تبینی 
زانیت ،  میسر ده!  میسری ناسکی باشی و زۆر شونی خۆشیی وه حومی ئه به

  دام به سه ڕین ، که گه مان ده  خوشکانه18و  دوای ئه ن بهیریک  خه کی زۆره یه ماوه
  نده رچه واکیان نازانیت؟  ھه نازانم ئایا ھیچ ھه . ی فرۆشتوونلھاکانی میسر مه
   .   نییه نهال سه م مه  بۆ ئه ھیچ ئیھتامکیشت زانم که ده
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