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  لةيال مؤرياسيلةيال مؤرياسي ... ...ةكاين كوردستان ثؤستةكاين كوردستان ثؤستلَلَوةآلمصكي كوردت بؤ نووسةرة قني لة دوةآلمصكي كوردت بؤ نووسةرة قني لة د

کوردستان پۆست ماوه یه ک له مه و پش جاڕی ئه وه ی دا که گوایه ده سته ی نوسه رانی 
هاوکات بانگه شه ی ئه وه ی کرد که خه کانی تریش ده توانن ببنه ئه ندامی ده . پک هناوه

 پۆست، به م خاکی زۆر گرنگیان بیر چوو بوو باسی لوه بکه ن، ئه .سته ی نوسه رانی ک
ویش ئه وه یه که مه رجی سه ره کی بونه ئه ندام ئه وه یه که ده بت ڕۆژانه مه قاله له سه 
ر پارتی بنوسیت و به ڕاست و چه پ بوختانی یه ک له دوای یه ک بۆ پارتی و سه رکردایه تیه 

وکات دژایه تی ب مانای آوردستان نت بکه یت و جار جاره په که ی هه ببه ستیت و ها
ئه نجا سوبحانه ال هه موو ئه و بابه تانه ی که دژایه . نت بده یت. الماریبه ڕوه به ری ک

پۆست ده .  ڕۆژ سه ردی ک4تیقین له دی پارتی ده کات ئه وا ب س و دوو الیه نی که م 
 رکردایه تیه که ی، ببورن ده سته ی نوسه ران، به ڕاست و ده سته ی دژی پارتی و سه .گرت

 .چه پ که وتونه ته بوختانی شاخدار، جا من لره دا ته نھا یه ک نموونه یان ده هنمه وه
پۆست پرسیارکی وه ک ڕاپرسی بۆ ماوه ی چه ند ڕۆژک په خش . ماوه یه ک له مه وبه ر ک

  ساڵ سه رۆکی هه رم بیت12که مه سعود بارزانی ئایا ڕ ازییت کردکه ئه مه ده قه که ی بوو
 جا من لره وه له ده سته ی دژه پارتی ده پرسم، توخوا پمان نان له کام سه رچاوه وه ئه و
زانیاریه تان ده ست که وتوه، ئه گه ر بوختانکی شاخدار نییه زه حمه ت نه ب سه رچاوه که 

ن کرد ن نه بت، ئه وه ئوه یه ک که ئه وه نده ک که کارتان بوختا یمان پ بن، ئوه یه
دژایه تی پارتی ده که ن، ئه گه ر ته نھا یه ک دتان ده ست بکه وتایه، ئه وا بوتان ده 

پموایه له هاووتی  .کرده وه، به م چونکه بوختانه، ئه وه هیچتان له سه ری بونه کرده وه
شتی وای تیا نه بوو،   پارتی و یه کیه تی بوکرانه وهو ڕۆژنامه یه کی تردا ده قی پۆژه که ی

ئه ی تو ئه سحابه پم نان، ئوه ئه و بوختانه تان چۆن دروست کردکاک تاهیر ساح شه 
ریف له وه مکیدا بۆ کاک جه مال فه تاحی به ڕز باس له ده کات، که نوسه ر ده بیت 

 خۆی له ڕاستی شاردنه وه و خۆڵ کردنه چاوی که چی خودی.. . ڕاستگۆ بت و ڕاستیه کان بت
ئه وه تا ده ت سه رچاوه یه کی ئاگادار له سه حه دینه وه .. خه کی چیتری ال نییه

ئاگادری کردووه که به ڕز بارزانی فه رمانی داوه ئای کوردستان له وه زیری ده ره وه ئه مه 
 که جه نابی باسی ده کات، وه ک ئه و سه سه ره تا ئه م سه رچاوه یه ی.. . ریکا بشارنه وه

رچاوه یه وایه که کاتی خۆی سامان ناوه که ی له ڕه وی دادگایی کردنی سه ددام ئاگادار ده 
پۆست . سوبحانه  ئه و سه رچاوه ئاگادارانه ته نھا ده سته ی نوسه رانی ک.. کرده وه

 کاک تاهیر وه ک ئه وه ی هه  . ..بۆلیره دا مافمانه بپرسین ئه رێ .. ئاگادار ده که نه وه
ئه وه ی .  بو کرده وه که ب ئای کوردستان بوو نگوینی له داردا دۆزیبته وه، ونه یه کی

سه یره ئه وه یه، که هه موو که سک به خودی تاهیر خۆیه وه ده زانت که ئه و هۆه هه مان 
پشوازیکه ر ته نھا یه ك هۆی هه بت، هۆله کانی تر نییه، جه نابی وا ده زانت که ده بت 

هاوکات جه .. بوانه تاقمی قه نه فه کان، جا ئه وسا بۆت ده رده که ویت که هه مان هۆل نییه
نابی بیری چوو که ناتوانت خۆڵ بکاته چاوی خه کی، چونکه بارزانی به به رچاوی میدیاوه 

 قین له دن نه ک هه ر ئای مه راسیمی پشوازییه که ی پیشان داو به کورایی چاوی
کوردستان شه کاوه ی ده هات، به که شان به شانی سرودی نیشتمانی ئه مریکا سرودی 

وه ئه و فۆکه خانه یه ی که خاتوو ڕایسی ل دابه  .نیشتمانی کوردستان ئه ی ڕه قیب لدرا
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ان نایت چۆن ڕووت ئیتر پم.. زی ته نھاو ته نھا ئای کوردستان تیایدا شه کاوه ی ده هات
جا ئه وه ی جگه ی سه رنجه ئه وه یه، که تاهیر ساح وا باس  ..هات درۆی وا بو بکه یته وه

ئای کوردستان شاردراوه ته وه، که چی هاوکات عه لی عه بدولی براده  ده کات، که گوایه
لیره دا پرسیار له .. ریان وا باسی ده کات، که به رز کردنه وه ی ئا هیچ مانایه کی نییه

ئاخۆ ئا گرنگه یان گرنگ .. نوسه ره قین له ده کان ئه وه یه که ئایا گوێ له کامتان بگرین
کورد نوسه ری .. له نه گبه تی کوردا .وا ئوه ی سه خه ت کردووه و ڕه خنه ی لده گرن.. نییه

 ده کات، ، وه ک عه لی عه بدولی هه یه، که له تاو پارتی و سوکایه تی به ئا و گرنگی ئا
به م ده بت وا بت و . ئه مه له کاتکدا باش ده زانت وا نییه و ده زانت ئاال چه ند گرنگه

وا بنوست، چونکه به رز کردنه وه ی ئای کوردستان ته نھا پارتی و به فه رمانی خودی 
ئای کوردستان مانای ئه ی ئه گه ر  جه نابی عه لی عه بدول. بارزانی به رزکراوه ته وه

نییه، ئه ی پمان نایت بۆ چی ده وه تانی دراوس وعه ره بی شۆڤنی بۆ که وتونه ته هاتو 
کورد ب ده وه تن، که چی هنده شانازی  ئه ی جه ناب خۆ فه له ستینیه کانیش وه ک.. هاوار

و کاره تاه بانی بیکردایه ئوه گه ر ئه  من دنیام که سانی وه ک.. به ئاکه یانه وه ده که ن
و بارزانی نه یکردایه، ئه وا ئستا ده تان دایه به ر ڕه خنه که بۆچی ئای کوردستان به ر ز 

ئه وه ی وای له تاهیر ساح و عه لی عه بدول و قین له ده کانی تر کردووه که ئه  ..ناکاته وه
ن، ئه وه یه که زۆریان پ گران وه نده له سه ر سه ردانه که ی ڕایس بۆ الی بارزانی بنووس

بوو،  که ڕایس پش ئه وه ی چاوی به سه رۆ ک و سه رۆک وه زیرانی عراق بکه ویت، چووه 
خزمه ت بارزانی ئه نجا بۆ ئه وه ی له داخا له وه که م بکه نه وه، که وتونه ته بو کردنه وه 

 ساح و شه ریفه، ئه وه نده خۆزگه کاک تاهیر ئه گه ر هینده طاهیر و. ی ئه و جۆره شتانه
ئاشکرا ده کات و سه رچاوه ی ئاگادار هه وای بۆ دنرن، ، خۆزگه چاوی بۆ تاه بانیش  ڕاستی

شتی وا شی له سه ر سوک کردنی کوردو نوکته کرنی له سه ر کورد و شته . هنده تیژ ده بوو
ه، ئه وا ده مان گوت، دیاره ئه گه ر هنده طاهیر و ساح بوای.. کانت تری تاه بانی بنوسیایه

ئه ویش به ته مای دیارییه ک نییه له یه کک له ده زگاکانی یه کیه تیه وه له داهاتودا، له 
ئه  . ..پاداشتی ئه م خۆ هیالک کردنه ی و خۆ خه ریک کردن به نوسین ته نھا له سه ر بارزانی

ه ڕه ییدا ته نھا جاریك به م جۆره نوسه رانه، جار جاره له مه قاله یه کی دوو تا س الپ
بچوکی ده نوسن تاه بانی، ، که گوایه ڕه خنه ش له یه کیه تی ده گرن و ده یانه وت تمان 

چۆن ئوه ماف ده ده ن به خۆتان که هه رکه  ..بگه یه نن، که سه ر به ده زگای زانیاری نین
ته وخۆ به ئه ندامی پارتی ته نھا یه ک ووشه و به باش باسی پارتی بکات، ئه وا ڕاس  سک به 

و سه ر به ده زگای پاراستنی له قه ه می ده ده ن، ئه وا منیش به هه مان ماف و پوه ر ئوه 
کاری ئه م جۆره نوسه رانه ته  .به قه ه م به ده ستی ده زگای زانیاری له قه له م ده ده م

حه ق و ناحه ق که وتونه ته نھا به وه وه ناوه ستت که دژایه تی پارتی بکه ن، ئه وه تابه 
دواجا ر ده یم، خۆزگه له نوسینه کاندا تۆزقاک  ..نوسین له سه ر به ڕیز جه مال فه تاح

من .. وژدانتان ده بوو، هنده خه ریکی بوختان دروست کردن و شتی ناڕه وا نوسین نه ده بوون
 ، به م ناهه قتان ناگرم، نان به زه ییم پیاتاندا دته وه، کا کاری شه و و ڕۆژتان بوه به وه،

په یدا کردن هه روا ئاسان نییه، جا خۆ ئه گه ر پیاو به ته مای دیاریش بت، ئه وا ده بیت 
پۆستدا . بوانن بۆچی نوسه ران تابت له ک .شه و بداته ده م رۆژ، بۆ گه یشتنه ئه نجام

ده .. . نت.  بۆچی ڕوده که نه کو.. نوسین که متر بوده که نه وه و تا بت لتان دا ده بن
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هه موو که سک بۆ ی ده رکه وتووه کا کاری ئوه ته نھا .. بت ئه و پرسیاره له خۆتان بکه ن
به بزانن که ده ریا هه روا به .. دژایه تی کردنی ب مانای پارتی و سه رکردایه تییه که یه تی

  .ئاسانی پیس نابت
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