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  سؤرانسؤران. . سس. . حح  ........بدةينبدةين  دةنطدةنط  كوردستانكوردستان  ثاأملاينثاأملاين  بؤبؤ  ئصمةشئصمةش  بصپن بابصپن با  تؤغاتؤغا
 رؤذي خةرماين تةمةين، بص خؤش باكةشي با - بكةم شةن، باي هات هةر اليةكةوة لة نةبووم فصر هةرطيز
 شةختةي كرذي تةوذمي بةر بكةونة بةرهةمةكانيشم و بص ذياندا شةين تةشةنةي لةبةر، شمدةمكةلي
 ذياين لة تةنانةت و ئابووري سةقةيت ذياين لة كة ئةوةي هؤي ببصتة ئةمةش هةر رةنطة. ثايز بلةوةزي

 دةوري سووأأاين ثاش، وةدواكةوتن هصندصك، قةي ناكا. وةدوابكةوم فرسةق بة، رامياريش دا راستةوخؤي
 بةرةو و هةتاهةتايي خةوي ضوينة بة نا بةدپي كة ئةوةش ثاش لة رةنطة و كةوتنة وةثصش عةيين، كاية

 داري، رصوي كةوپي وةك، حةمة طةأةكي دةمتةأي فرؤشاين ثصستةورخيؤپة، دةرضووين بؤي نازامن كوص
، نةوتراو، نةكراو ةيلفرة شتط و قةرةبوي بيفرؤشن طران بة، بدةن و تةقةكةمان كةوپة رةق لة هةأاج

 بة سةر ضون و ثپاو بص خةياپ هةر بؤضوونةش ئةم، لةوانةشة. ؟ بكةنةوة ثص نة نووسراوي و نةدركاو
 فپان} نةبأا  ثص هيضمان، دأا كاپةمان{ بپصني  هةر مردنيش لة ثاش، نني دةستةپات تاقمصكي و حيزب هيض
  . هتد و فيسار و
  
  : ناوةرؤكةكةي  سةر بصمة داكوذصنم و باسةكة تايسةرة، لص بووردن دا داواي لةطةپ با

 ديكة لة كوردصكي هةمو و من، بصپن كة دةكةم تكا ئصأاق هةپبذاردين بةرثرسطةيل لة راشكاوي بة  زؤر
 ثاأملاين خؤمان دةنطداين بة، دةرةوة دانيشتوي باشووري كوردطةيل تايبةت بة، جيهان تةواوي

 نةك، دةكات دياري ئصمة و داهاتوي بةسةرهات ثاأملانة ئةو زؤر ادةيةكير تا ضون، هةپبذصرين كوردستان
 لة ئسصتا قةت تا بؤخؤم من بؤ وصنة. ئةوصني دانيشتوي ئصستا ئصمة كة وپاتانةي ئةو و ئصأاق ثاأملاين

  . رةنطة بص و و بص دةنط كث دةنطةكةم دپنيام ضون، نةداوة دةنطم ئصران
  

 هةنطاوي، سوور ثصنووسي بة زةمان روهةپمالراوي مصذوونووسي ثاشان ةل هةية بؤي! قوربان طيان بةپام
 وپاتة ئةو شةق و شأي بناغةي كردنصكي ثتةو ضةشنة كة، عةرةب ئصأاقي وپايت دةنطدان بة خودي

 ساپي دةپصن. نةبصتةوة ثاك بؤمان كلؤجصك هيض و بة بينووسص رةش لصنووسي سةر لة، ساختةطيةية
 بؤ … و توركيا، ئصأاق قؤپي سص كؤبوونةوةي كة، بو ثصش لةمةو رؤذ ضةند! ديارة دا خؤش بة بةهاري

 موورحمةممةدي، نية دوور. ثصكهات كورديةكاين ديكة رصكخراوة و طةل كؤنطرةي قةالضؤكردين و رووخاندن
 بة، تايبةتيش قؤپي سص كؤبوونةوةيةكي، هةپبذاردنة ئةم لة ثاش، طوصي كةأ دار و بةرد، شةريف

 و باشوور هةرصمي كوردستاين حكوومةتطةيل قةالضؤ كردين بو، عةرةب ئصأاقي وپايت يتسةركرداية
 لة بن دةستمان كات ئةو. ساز نةكةن كوردستان باشووري ديكةي رامياريةكاين رصكخراوة و رصبةرةكاين
  . دةردةضص هةمانةوة

   
  . دةكوذص عيساش، بكوذص مووسا كةسةي ئةو دةپصن
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