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  نیسان/ 24 ن نده له

  ضيمةن كؤييضيمةن كؤيي... ... وةآلمصك بؤ أةوةز كوردستاين وةآلمصك بؤ أةوةز كوردستاين 
  

و  یدا ئه که ته ی بابه وه،له ڕوانگه خونده ز کوردستانیم وه تکی کاک ڕه  بابه2005-4-21له 
   .م وه ئومدی بوکردنه نرم به تان بۆ ده ند ده چه
  "کوردستانی"ز  وه مک بۆ ڕه وه

  خۆی  کوردستانی به  کات کوردک نازناوی و نائومدیشه ی داخ جگه،ووب یر  سه الوه زۆرم به
  فا دنیایی ل تاریک ال مسته ک مه  وه  کوردی کی یه رکرده ی سه  ونه بینینی چی به که! بین ده وا ڕه
بن،  وهار ده ی سور شت  کۆوانه  دیتنی به ئیسپان   وتی  کانی شه ک چۆن گاڕه وه ب، ده
 راقیعکی  یه  بایۆزخانه  له ی بارزانی واسینی ونه  هه زیش به وه بت کاک ڕه قایم  ینکیرژ په

راقی ع   باوزخانه له ی بارزانی  و بیارک ونه چ یاسا به (:  ده و گیردرت  ده ی ل هه ئۆقره
  ؟) واسرت ده کان هه یه

ی  له سه کو مه ، با وه یه ی بایۆزخانه که ڕاستییه،یه ه  هه  ی که جارێ بالوزخانه ڕنوسه
یدا  که  نوسینه ی من له وه زیاتر ئه.  ک نیه یه له سه  مه مه رحاڵ ئه هه  به،ت یه نه ی ل ئن ووی یووئن
  یشتووم تگه
ولر   هه رانی  پارزه ژووری له ره  کۆما رۆک  ی سه  داگرتنی ونه له سه چم مه  وای بۆ ده نده زه مه به
م  ی به ولر بکه کانی هه    پارتیه ره  پارزه یی له قی خۆت ب گله هه  یه وانه له

 هشتا ، واسیبو نه ڵ  هه ریان لیاوه  پشو ئه رۆک کۆماری ی سه  ونه ولر هه رانی پارزه پشتریش
اری ئیجب  به رمانده  فه رۆکی ی سه س ونهع می به رده کو سه نراوه تا وه ستوریش دانه ده

  ستوری  تا ده چونکه. وه  پاکتیکه  واری وته  بکه وجۆره بواسرت،پشم وانییه بیارکی له هه 
   یی میشه هه
رۆک کۆماری داهاتو کورد  نتی چییه سه ره کرت، گه  ساز ده بژاردنکی تازه نرت دواتر هه داده
  تا دون له  سلمانی هه  کانی انگهرم فه  له ی که وه ز ب ئاگایه له وه  کاک ره بت؟ دیاره ده

تۆ   ئستاک!بواست هه فابارزانی  رۆک مسته ی سه  ونه کرد که ی ده وه کانیش ک زاتی ئه ماه
و  ماه  بنه  له  باس ساردی و زۆربه رژی ده  هه ی بایۆزخانه که  ناو دت به ونه و کوی ف هاتووی که

 عڵ واقی گه ه له ت مامه قیه ئه مان هه وبه خوڕی ی جاران لده وا هه به  ر هشتا هه،یت که و کوڕ ده باوک
ود بارزانی عس رزارباری مه  قه  به بانی خۆی بوو تاه ردون  بیرت کردب هه ی له وه ک ئه وه. ی که ده
سویش  ره ت ی کۆسره که  وتاره له،کردن  ده و ستایشی موو جیھان سوپاس هه ر چاوی  به  و به زانی ده
  . وه کرده ده   دووپات ودبارزانیعس  بۆ مه یدا سوپاسگوزاری که  حزبه ندامانی ر ئه رامبه به پردێ له  له

و  کی ساده  خه؟ن تۆ بۆ نا که و ڕاستییه ده رک به ت ده که تی حزبه رکردایه  سه ز که وه کاک ڕه
دای ناچارکرد غ  بوو به ی بارزانی که  کوڕه زانن که ه ده گر نه  حاشا هه و ڕاستییه ساکاریش ئه

 پاشان !بژاردن  هه  به ی تۆ نووسیوته وه ک ئه ک وه زرت، نه  بگات و دابمه و پایه و پله  به بانی تاه
  ددام چییان به کانی سه  بونزییه ره یکه و په  ونه؟ ماوه کۆمار ک ره ی سه  ونه واسینی  هه ی باوی که
.  یه دواوه   به ی  دیکه بژاردنکی و هه ند مانگکه ر بۆ چه کو یاوه  ئستاش وه ک کۆماری ره هات؟ سه ر سه
و ڕووداوکی  زن وتکی مه سکه ده  کورد به ک کۆمارکی ره  سه زراندنی  ڕۆژی دامه وه سه  که الی زۆر به

   نسکۆ بوو چونکه به!  ری کورد بوو ده ی قه کی دیکه  نسکۆیه وه  منه الی م به درا، به م ه قه  له مژووی
  شوازکی یان به مجاره وه ئه نینه ده  بونیات روبهعراقی عوه  بنه ده کان دووباره ه بینم هه ده
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   به،سع واری به ی ئاسه هو  سینه  بری له )  قودس و دڵ (رکوکی  که ی ناوی وه سینه  به،مۆدرنتر
ددام و   سه دانی  سداره  له کردنی حوکمی  ئیمزا نه  به، رگه ی میلیشیاکانی پشمه وه شانه وه هه

قوڕان  ر به و سه ش ڕه هیدو کراس دایکه شه  ق به رهه  ده  دیکه تکی خیانه  کۆمار، که ک رۆ ی سه وه خۆدزینه
 پشت  به ،یان و پایه  پله ی وه کردنه رز و به کان داره ی فاییل  دۆسییه   له یپۆش چاو   به، وه بته  ده باره دوو
ر  نوسه..   دیکه ساتی ن کاره یا و ده مانه  ئه،کان نفاله ی ئه و پاشماوه  ئاواره  پرسی خستنی گوێ

  .   بوایه تییانه هامه و نه ی ئه رباره ر ده گه بوو ئه  تر ده تی ی بابه که نووسینه
 و  ی ئاسۆیه ی ڕۆژنامه که مان نردراوه کو هه  به  و مریکایه ئه ر نه له نووسه  چم کاکی بۆ ده  وای
ستکی  به  بدرێ مه رنج  سه وه بینه ورد که   ونه رگرتنی وه ر له گه ئه .  ندایه ی هۆه که یامنره په
  وه المه به. ی ئاشکراکردووه وره هو تاوانکی گ خساوه بۆ ڕه) حفیصسبق  (ی ب ک  یه،وه  هه وه پشته له

ی بو  و نوسینه مالی ئه ب، یان تورککی که ره هع  ومچی  قه نوسکی ر ڕۆژنامه گه بوو ئه  ده ئاسایی
  . !ک ک کوردستانییه وه نه، وه کردبایه

   ساتیشه- کورد یامنری ی ئاسۆ په که کی زانیبتی نردراوه  پارتییه، پشه نابی بایۆز که چ جه پده
  زانیوه له  شی  داوه، نه ره و براده  به نوسی  ڕۆژنامه  دیداری م که  یه کانسی و  لناوه  زیاتر ڕزی بۆیه
ز  وه  ڕه کاک ند که   کارمه زراندنی ی دامه له سه مه  له ش جگه رامکی دیکه  مه نوسه و ڕۆژنامه ی ئه گبه هه
  .  بووه کا هه ده  ی پ ژه ئاما
ی  ونه  که راق عی  م بایۆزخانه که ندا بپرس یه ی هۆه که یامنره په  نردراو و ر له نوسهر  گه ئه
ک  راقییهعر  هه. ندابوو ت هۆه  پت ده وکاته ئه ؟  یه واسرابت کامه هه کۆماری تدا   رۆک سه
  .  ی بایۆزخانه که سایته  له ، جگه  بینیوه بانی ی تاه  ونه پرسگه  ی کردبت له ردانی بایۆزخانه سه

و  ت تایبه ی  رگ ، وه ن توا و سیاسه رگه ک پشمه  وه  ژیانی شی به  بایۆز س نابی جه ر خودی  گه ئیتر ئه
و  ڕوانگه و و له  ئه دیدی مر به  نه  بارزانی تی سایه ر که گه  ئه،بردبت ر سه فا بارزانی به  مسته نزیکی
و  ویست ن هه کی خاوه یه رکرده ی کوردستان سه که ر چوار پارچه هه  کورد له تاکیملیۆن  یان   ده بیری

  .  بت توان ڕگری ک ده  ڕسایه  چ یاساو، بوبت یی وه ته و نه   ڕۆحی و باوکی ڕابردوو پاک
  کۆتایی 
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