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  گشتی کوردستان به: ش  دوابه

  

کات،  رچاومان ل نه  بهرستی لپه ھهتی و  ندی تایبه وه رژه تنین و به ه خه  خۆمان نهر گه ئه

م تا زۆر و   که  ئمه  له که ر یه  ڕۆژگارك ھه ی که وه ئه) باشووری کوردستان(وا کوردستان  ئه

،  ر کردووه پۆکی داگیرکه  ژر چه باتمان بۆ ڕزگارکردنی له کان خه  شوه ك له یه  شوه به

   له ی بازارئازاده وره کی گه یه راجخانه ڕاجکراو یا راستر بم ھه  نیشتمانکی ھه وڕۆکه ئه

کانی  ته وه ی ده)ر ئکسپایه(رچوو  سه کراو و به ن و ساخته سه هرچی کاالی ناڕ دا و ھه که ناوچه

  ونی به  خه ده  نیوسه  زیاتر له ی که و ھاووتییه  و ئه وه کرته ، تیدا ساخ ده یه که ناوچه

تنی  ی ھه  یا ڕگه  نائومدانه وڕۆکه بینی، ئه  ده وه تووه دان و پشکه نیشتمانکی ئازاد و ئاوه

 پارتی  داره رمایه  سه*ی ئاسنینی کمه ژر چه ناوخۆدا له ر یا له به ته ران گرتووه نده  ھهو ره به

ناو   گیانی خۆمان له  ئمه  له که ر یه  ھه  ڕۆژگارك که. وه پیشنرته کاندا ده یه)**حزبی(

، پمان کانی نیشمان ردنی کوه  گه ین له ك میدالك بیده بووین وه پمان دانابوو، ئاماده له

ی  که یامه  په ین، که که  ده گه ك بۆ کۆمه تییه رایه به ڕوه دیھنانی به بات بۆ به  خه وابوو که

خشی   و گیانبه نجی ئمه  ڕه بینین، که وڕۆ ده الم ئه به.  رییه روه کسانی و دادپه ئازادی، یه

  ربازی به ی سه  خودهنیریکی بووین، گۆڕی خه  ی ئمه وه  و ئه فیۆ چووه ھاوڕکانمان به

  ! بانی بووه  تاه دام به  و سه رگه  پشمه  بهخۆفرۆش کشی ھۆرامانی،  دانی، پۆستاڵ به مه جه

  

انیم کردبوون،  ده ڕیبووم و سه  پیاندا تپه ی که و شونانه وم دا ئه کانی تردا ھه شه  به له

رچاوم   به ی که رنجاکشانه  سه و و دیاردهو ڕوودا م ئه ده وڵ ده دا ھه لره.  وه مه ر بکه سه به

  : وه ك خۆیان بگمه وتووون، وه که

  

  رانی ئاسیایی و بکارانی کوردستان کارگه

  

 فۆرمی  تد، کاتك که....نگالدیش و ھیند و فلیپین و  ی به ختانه دبه  به ره کارگهو  ئاخۆ ئه

کی  زوویه ن و چ ئاره یای چی بکه ، خه وه نه که  عیراق و کوردستان پ ده تی کارکردن له مۆه

  نه ولر و سلمانی بیکه  ھه کو له ، تاوهشاندا دابت بهکانیاندا  شکۆه  که ھاتوویان له دینه وه



رجی کارکردن و مافی مرۆڤ بیستبت؟  لومه ی کوردستان و ھه باره توار؟ ئاخۆ چییان له که

ولر و  نی چاوچنۆکی سلمانی و ھه  ده کهیان کردبت،  شته ھه و به ئاخۆ چۆن ونای ئه

  ؟ وه ته دھۆك، بۆیان رازاندوونه

  

  کك له  یه خوار، له و نوبازار ھاتمه ره ڕێ به  پیاده  به وه  ئازادییه رم له کی گه ڕۆیه نیوه

   الستیك له کمه چهك مرۆڤی پۆشاك نارنجی و  کانی سلمانیدا، کۆمه بیرکراوه  له قامه شه

ه ڕووتهی پ نکردنهریکی   خه ورتن، که رچاو که م بهکی ی شه وه گسكدان و خاوته قام پوتۆز  پ  

مم وت،   برازاکه به. نپوتۆزدا دیار بوو ژر خۆڵ و ته ی لهی قیرتاوی ه ن په گمه ده  به بوون، که

   برسا بمرم، ئاماده ر له گه ئه"مدا وتی  وه ؟ له وه سوڕیته ، بۆچ تۆ بکار ده  کار نییه وه ی ئه ئه

. "ن ده  ناچاریدا ملی پ ده وان له  ئه م، که  بده شخوراوییه تی و به موو سوکایه و ھه نیم مل به

وان  خر، ئه نه" مدا وتی  وه ر ناچار نیت؟ له  بکاریدا ھه ر تۆش له گه ی مه ئه،  وه لم پرسییه

، ھیچ  وه رانه ربازبوون و گه  بۆ ده جارك که بکاریدا و   له دووجار ناچارن، جارك که

  دراوه کرشیان پ نه رگیراون و مانگانه کانیان ل وه ، پاسپۆرته مدا نییه رده به کیان له یه ڕگه

کان،  ه ی ده شه گوڕهو شه ڕه ترشی ھه  نانك و له ووهستھنانی پار ده  و به وه و بۆ زیندوومانه

  !".ن یش بده خراپتر وه ناچارن مل له

  

یی  کان، قین و توڕه ره رگسکی کارگه پوتۆزی به ی ته وه رزبوونه  و به رماکه ندنی گه ڵ تاوسه گه له

  چییه"م لی پرسیم  برازاکه. ... دا  خۆم ده  جنوم به وه ر خۆمه به چووندا بوو و له  ھه منیش له

 ڕۆژگارك مردمنای و  م، که ده م دهخۆ ، جنو به وتم، ھیچ نییه". یت؟  چی ده وه ، ئه مامه

 قوربانی، ڕۆژگارك بوو، پمان  دا کرده م دڕندانه یشتنی ئه تگه سه ده پناو به الوتی خۆم له

  نه یکه مانزانی ده کان، نه وساوه شت بۆ چه ھه  به کاته  کوردستان ده باتی ئمه ری خه وابوو، به

  !ك کوردستان وهژارکراوی  ھهتانی تری رانی وال خ بۆ خۆمان و بۆ کارگه دۆزه

  

ی  رمانگه ی شون فه که ند نھۆمییه  چه  بازاره ، له رنجاکیشتره ولر، سه  ھه  له نه م دیمه ئه

کاندا دوو دوو  باییه  کاره نیشت قادرمه ته ر نھۆمکدا له  ھه ، له) بازاری نیشتمان (بای کۆن کاره

ورامی   پۆشاکی نارنجی و کالشی ھه ر و الواز له سمه و س س، الوانی ئاسیایی ڕوخسار ئه

  بجگه.  وه نه ن خۆڵ و زبدانی کیاران پاك بکه ستاون و ئاماده  وه وه  گسك و خۆژه به

، وك  وه کاته  جیایان ده که که  خه نگی پستیان و زمانیان له ی ڕوخسار و ڕه ی شوه وه له

 کی  چشتهك کانیان، وه یان و شین و سوور و سپی کشه که اکهنارنجی پۆشنگی  ی ڕه وه ھاتنه نه

 یان  دهدا ی شخه که انهی چوار ، له وه و الشه لهنگاوك  ند ھه چه. ی ل کردوون ناوازه

  !ن که  ده رۆزه  دهی وفرۆش مردی کورد کیسه مردمناڵ و ژن و پیره

  

،  وه شته وه تدارانی کوردستان ده سه ندی ده هرم  ھونه نیا له ، ته نانه م دیمه ی ئه وه کۆکردنه

ی   و شاڕێ و کگه نی دوو کارخانه  خاوه ، وتك که  کوی دونیادا شتی وا ڕوویداوه گینا له ئه

 %)30 (دا سی  سه  زیاتر له بت، وتك که ڕۆ نه کتریك و ئاو و ئاوه له رخ و ئه ھاوچه

  زاندبت، وتك که ك تیدا سنووری به  گرانی شمه هی بکار بن، وتك ک که دانیشتوانه



م گج و   ده نه نووسی خۆیان بده تاو ب مافی و بکاریدا چاره  له سته ده سته  الوانی ده

بت چ  نی تر، ده وتا  لهر ستی کارگه  و یۆنان، ھنانی ده کیهکانی نوان تور پۆی ئاوه شه

وتن و  رجی کار و ژیان و ئاستی پشکه لومه  ھه اتکدا که ک ، لهبگرتر وه ك یه وه لکدانه

  ؟  باشتره ره وبه ره  و عیراقی بسهکوردستانچاو   یاندا له وتی خۆ ر له ت مافی کارگه نانه ته

  

  کانی ناوخۆ  و باجییه  وه ره رانی ده که کاره

  

 چاودری  شدا که بارهو  ت له نانه مان، ته نو تکاری ژنان له سك دژی خزمه کهك  من وه

ك   وه م کاره  ئه ی کوردستانیدا ھشتاکه گه ۆمه ک  له چونکه. تی وتان ھۆکارییه ککه منان و په

  و مناه م نین ئه ه ک ھشتاکه. ڕز چاوی ل ناکرت هتی دانپدانراوی ب یه کارکی کۆمه

  له.  وه درته نوچاویاندا ده ك به ییهنگ ك نه  ماالن وه ری دایکییان له که  کاره ی که ژارانه ھه

 ژنان  ت به ری تایبه وری ژنده کی ھه یه ك پیشه مانکاتدا کاری نوماالن و چاودری وه ھه

نو ژناندا   له یه م رژه  و ئه زیاتره% 30   کوردستان له ی بکاری له  ڕژه وه والشه له.  کراوه

  وه ك کوردستانه ژاری وه  وتانی ھه چن له نی بازار، دهال چی ده که. دات ده% 90-80  خۆی له

سبازی  وه شدا بۆ ترکردنی ھه مه ی ئه رده ژر په ری مان و له کارکهژنان و کچان بۆ 

) ستان  بۆ کۆیله وه ڕستانه ه ش له( وتارکدا  ك پشتر له وه. ندان دنن تمه وه لپرسراوان و ده

وتان و  ککه ك چاودری منان و په نین وه بۆچی ژنانی کوردستان ئاماده،  کردووه  لوهباسم 

تی و کارکی  یه رککی کۆمه ك ئه  وه م کاره  ئه ی که وه  له ن، بجگه کاری نوماڵ کار بکه

  یه وه ویش ئه بت، ئه  ھه ترییکھۆکار توانت نیا ده رچاو ناگیرت، ته به ڕز له یی به پیشه

  نده جکانی پیاوانی گه  نابه  ژرباری داخوازییه  ئاسانی ناچنه  ژنانی کوردستان به که

  . وه سبازه وه ی ھهییو پگه

  

کی کۆمپانیاکانی  یه رکۆنك نووسینگه و سه مو کات و ھه ك چۆن مۆبایل بازار داگیر ده  روه ھه

ر و  کاربه رکی به  و ئه ماف ی که وه ب ئه به،  وه ته کانی تدا کراوه  ئاسمانییه شتیاری ھه گه

تد .. .و ... سیوپی و فلیپینی و ئۆکراینی و  رواش ژنان و کچانی ئه فرۆشیار دیاری کرابت، ھه

ن ژنانی  الیه رگری سکسی لیان، له تکردن و سوودوه  ئه  له گه کوردستان و بج ھنرنه ده

 کاتکدا   له مه ئه. کرت کدا ده ته فتاریان له ك ڕه یه ك کۆیله  وه وه نده مهت وه خوی ده هخان

وروپا و   ئه لهڕۆژگارك  بۆخۆیان  ورۆکه التدارانی ئه سه  ژنانی لپرسراوان و ده زۆرك له

ك  وون و وهتکاران ب خزمهستوور و مافی یاسایی  زایی ده ری ماالن بوون و شاره ریکا نۆکه مه ئه

وتان و کاری  ککه تر بۆ چاودری منان و په گیرت و فره تی ڕزی لده یه ر کارکی کۆمه ھه

نیا  ھا ته روه ، ھه یان نییه و کارانه جکردنی ئه  خۆیان کاتی جبه ی که سانه و که نومای ئه

م ژنانی لپرسراوان و  به. ن دا کارده و بواره  له ن که  و پیاوانکیش ھه کاری ژنان نییه

  وه کانیانه ن پیاوه الیه لهك  یه له ك کۆیه ر وه ران ھه نده  ھه  له ی که وه ر ئه به ندان، له مهت وه ده

و تکشکاوییان،  بووی ئه ره  و بۆ قه وتکراوه ل زهیاندنیان   و خۆ پگهکردن رده روه په خۆلی ھه

.  دوای خۆیان نه یانخه کاندا ده یرانگه بازار و سه  لهھنن و ر ده که ك کاره سیوپی وه ژنانی ئه

   کاتکدا که ئاخر له.  نداوه کانی که ند و شخه مهت وه ده  ژنه تی کۆیله سوونه مۆڕاڵ و  مه ئه



سبازی پیاوان  وه ك ئامری ترکردنی ھه  وه وه ماه ژنانی کوردستان بۆخۆیان بکارن و له

تی خۆیان  ی کۆیله وه  شکاندنه ه ل ، بجگه ریان بۆچییه که و  کارهستیار  ڕاگیراون، نازانم ده

ر  گه ، ئه کانه تییه  چینایه گه گی کۆمه میشه کی ھه ت و یاسایه  سوونه مه ئه. ر ژنانی تردا سه به

ی  وه  و شکانه وه نگدانه ی بدات، ده که  جگره ك له یه رۆککۆمار زلله گ و سه به ره دار، ده کۆیله

  و ژنه ك و ئه رك یا باجییه رك یا سواکه  بناگوی کارگه وته سره دواجار ده  یه م زلله ئه

نگاری  ره  توانای به ی که و ژنانه  ئه.یانھنن  ده سیوپیا و وتانی تروه  ئه  له ی که رانه که کاره

  روونی و ئازاره  ده شارهن، ف ده کانیان ملی پده ندی پیاوه تمه وه ر ده به  یا له ان نیهتوندوتیژی

و  بار بۆ ئه مۆترین مرۆڤی له سته ك ده کانی خۆیاندا وه ره ر ھاوژنده سه کانی خۆیان به گیانییه

  .گرن ر ده  نۆکه شپست و دیان به ژار و ڕه  ژنانی وتانی ھه و وه شکننه  ده کاره

  

ند  تمه وه ی خزانكی ده انهفتاری نامرۆڤ تی و ڕه ری سوکایه مدا بۆ خۆم بینه شته م گه له

  وه ر تا دون خۆشیم له گه ئه. یانکرد یان ده که یه»سیوپی ئه«  ره که ر کاره رامبه  به بووم، که

مان بوو،  که گه ندك مۆڕالی مرۆیی کۆمه بوونی ھه ر ھه به  شونك بم کوردم، له ھاتبت، له

پ و   چه  به–عس  کانی به ر تاوانه رامبه به ه ل ب بوومایه ره ر عه گه م ئستا چۆن ئه به

زار  رمه شه رواش خۆم به زانی، ھه زار ده رمه  شه لی کورد خۆم به ر گه رامبه  به- وه راستییه

سیوپی و فلیپینی و  ژنانی ئهکین و فرۆشتنی  بازاری  م ببته که  نیشتمانه زانم که ده

ر مرۆڤکی ویژدان زیندوو و  ر ھه گه  من ئه بوای به. رزان ی ھه ك کۆیله ئۆکرایینی وه

   . وا تاوانباره بت، ئه  نه یه م دیارده ئازادیخواز دژی ئه

  ی ڕگاوبانمایتابلۆی ڕن و  نیشانهبوونی  نه

سازی و چاکسازی گکان بۆ ڕ ی میدیای پارته ھوریایهراو  ھه مگه و ھه ڕای ئه ره سه

 و  قام و کۆن و ڕگه ر شاڕێ و شه کانی سه ابلۆ و ڕنماییهبوونی ت ن، نه یکه کان ده وبانه رگه

شتیاران و  تی پاراستنی ژیانی گه  چۆنییه ت به بوونی ڕۆشنبیری تایبه واھی نه کان، گه بانه

الت  سه کی بۆ ده تی و خه المه بوونی سه کان و گرنگ نه ر شاڕگه تی دانیشتوانی سه المه سه

  . ینت گه ده

   

ستی ڕژمی میلیتاریستی  ر ده سه ی رابوردوودا و له ده شتاکانی سه  ھه  له دا که کاتک له

چی   ھاتووچۆ دانرابوون، که ت به  و تابۆکانی تایبه کان نیشانه وبانه ر ڕگه سه عس، له به

 وا زیاتر وت، ئه رچاو بکه ك به ك یا تابلۆیه یه وێ نیشانه را لره و له ر تاكوته گه  ئه وڕۆکه ئه

  به. رچاو  به عس دنه کانی ڕژمی به ی رابوردوو و پاشماوه ده کی سه رییه ك یاداوه وه

کانی  و سنووره ره  به ی که و رگایانه کان و  ئه ی شاره رگه کان و ده وبانه ر ڕگه  سه وه وانه پچه

  قنه چه ك ده  یه شانی ك له کان یه ن، تابلۆی کۆمپانیا ئرانی و تورکییه ڕۆ  ده ئران و تورکیه

یا وا  کی ھاتووچۆ مابت، ئه  و تابلۆیه وت نیشانه  ڕکه ر به گه شتیاران و ئه چاوی گه

  .  دایپۆشیوهی ئرانی و تورکیك  یا تابلۆی کۆمپانییه وه یه راوه گه ھه

  



و   ئه هگات ، ده وه کۆته  کوردستان ده التداران له سه فتاری ده  ڕه  مرۆڤ له کاتك که

  وه کانی ھاتووچۆ یا بۆ ئه  ڕنونی و نیشانه الت به سه دانی ده نه گرنگی ی که نجامه ره هس

تا  وه کرت، یا ئه کانی لپرسراوان ھاژوشتنیان سنووردار نه  ترومبل و کاروانه  که وه ڕته گه ده

ی  پشتیوانهنیا نرخ و  ك ته  کوردستان نه  له واوی دونیاوه ی ته وانه  پچه بازارئازاد به

کانی ھاتووچۆش   و ڕنونییه کو نیشانه نت، به ال ده رزان راگرتنی بازار وه تی بۆ ھه وه ده

ھز و   به–ڵ  نگه کات و یاسای جه عس و ھاژوشتنیش ئازاد ده می به رده ری سه  یاداوه کاته ده

شت کات و شونكدا خۆیان  گ  له وه چییه  ملکه بت به  و شۆڤران ده وه  کایه ھنته  ده-بھز

  .نرت یان ل دهرنا مل گه ن، ئه هکان الد  جام تاریکه بۆ ترومبله

  

نی و  ڕنو ولر، تاقه  بۆ ھه ووه رکووك و له  بۆ که وه  سلمانییه  له م درانه ری ئه نووسه

ی  عس، ئاالکه هکانی ب پاووهشت ھه  ستره م ئه وت، به که او نهرچ کی ھاتووچۆم به یه نیشانه

موو  تد ھه.... عس و  کانی به  کۆنه ربازییه  سه عس، مۆگه کانی به  ھاوترازه عس، بازگه به

ر  سه موو شتكی ناپویست له ھهشتیاران،   چاوی گه قنه چه موو ساتك ده بستك و ھه

نی ھاتووچۆ نه نیا نیشانه نیا و ته ، ته یه کان ھه وبانه گهرنوت  و رم  که شته راپای گه سه. ب

کانی ھاتووچۆ بۆچی   ڕنونی و نیشانه دان به ، ئاخۆ گرنگی نه وه  کرده مه زۆر بیرم له

ری بازارئازاد یا   بیلدۆزه الت، بۆ ڕاماینیان به سه کانی ده ته وتوویی چه ؛ بۆ دواکه وه ڕته گه ده

  عس؟ کانی ڕژمی به واره ی ئاسه وه ك سینه بۆ البردنیان وه

  

  وانی تگوزاری شاره بوونی خزمه نه

  

تگوزاری  خزمهورم بم  کانی کوردستان و ده رچاوه  به  دیارده  له ککی تره یهپۆخی، پیسو

الت و  سه کانی ده  دیاره نده وه ن  له بجگه.  ه "رقۆزی بن ئاۆز سه"  رمدا  ھه له الت سه ده

ی  ، جگه ن به کانیان بۆ ده  بیانییه  میوانه  کهی و شونانه کانیان و ئه وری باالخانه واردهچ

کان و  ژارنشینه  ھه که ڕه کانی و گه  گشتییه قامه ك شه کانی تری وه ن الیان، شونهدانخ پ بایه

  .زانن ی پاکوخاونی و گرنگی پدان نا ته شایس کان، به کان و گونده شارۆچکه

  



 کاندا  شارهنو  له-وتنشینان شکه دیدی ئه به– دت... و ك گوندی ئامانی الیه  کوردستان له له

بیست  و  نۆزدهی  ده کانی سه رچووه  سه  به خۆشییه  نه وه کی تره الیه  و لهکرن دروست ده

  وه کی تره  الیه چن و له  ئاسماندا ده کان به سیتییهك ئۆروپا الیه له.  وه نه ده ده رھه سه

ی کۆن و   زبگه بنه روخنرن یا ده کرن و ده راج ده کان ھه  کۆنه الره ر و خانوو و تهوپو له که

  . کان قامه شه

  

ی دانیشتوانیش  ، زۆرینه عسدا ڕوویان بدایه می ڕژمی به رده سه لك له ھا کارگه وهر  گه ئه

ی کوردستان  گه چۆو و تکدانی کۆمه  رامیاری قه  و به وه ستانه یی ھۆشییان بۆ دژوه ئاماده

ور وپ له  و پاراستنی که پارزانه ی ژینگه وه ك کاردانه  نه وڕۆکه چی ئه بوو، که  ھهاندنیچوان

 و ئۆروپاکردنی کوردستان  وه دانکردنه  ئاوه کو به س، به ی که یگیرانه  پرسی په نابته

ی  وه تی تاك بۆ پارت و زاکردنه  و پاشکۆیه گه  پارتیکردنی کۆمه ش بۆ به مه ئه. ناسرت ده

تای نامۆبوونی  ره  سه مه ئه.  وه ڕیته گه رگی پارتی رامیاردا ده  به  لهکان هکیی  خه ندییه یوه په

ندی مشتك  وه رژه به ی خۆی له  تکدان و ورانکردنی ژینگه ڕۆبۆتبوونی له خۆی و   به تاکه

 ئاسماندا  ن بهکانیا ڕۆژ کۆشك و کۆمپانی و ڕابواردنگه  ڕۆژ به ، که)حزبی(خۆری پارتی  مشه

کی گونجاو بۆ  یه   کگه و تاقیگه بنه ش ده کانی مه مامه ك و شه ڕه چن و ماڵ و کۆن و گه ده

  . کان تییه یه روونی و کۆمه یی و ده سته  جه خۆشییه دانی نه رھه سه

  

   نی ژینگهتکدا و ونجاو بۆ ساختمانسازیکی گ یه خشه بوونی نه نه

  

 سنگی الوانی  هدا ب2007 -1991کانی   میلیشیاییه ڕه  شه  له ی که کانه فیشهو  بری ئه ر له گه ئه

کانی   کو و  دۆڵ و بانه  نران، له وه کانه  رامیارییه وتووی پارته ناھوشیار و شونکه

کی خاون  یه وز و ژینگه رسه ، ئستا کوردستان وتكی سه  وندرایهڕوو ب کوردستاندا به

وای  ھهمئاوی و  باران و که یدابوونی خۆه پهمبارانی و   کوردستان گرفتی که بوو، ئستا له ده

   .بوو میدا ده  ئاستی النیکه بوو یا له ده  ئارادا نه پیس له

  

  بووه ده  کوردستان نه نووکه ، ھه  بدرایه)کشتوکار(کشتکاری    کوردستان گرنگی به ر له گه ئه

 و ئران، ھاوکاتیش   و سوریه نیوی تورکیه ئۆرگانیك و گهکای نا ره ی ته وه بازاری ساخکردنه

م  به.  ئارا کان ھاتبوونه مهوروبو مبارکردنی به گرتن و ھه ھهیش بۆ    و کارخانهیان کارگه ده

کان،  ر و کۆکوژه  ورانکه که ی چه  تاقیگه  کرایه وه رانه ن داگیرکه الیه  کوردستان له روا که ھه

رچوو  سه ی کاالی به وه بازاری ساخکردنه   کرا به وه التدارانی خۆییه سه ن ده الیه له

  .ی والتانی دراوس و دوور)ر ئکسپایه(

  

 بۆ  ، شونکه وه وای سازگارییه یی جوگرافیی و ئاوھه وته که  ڕووی ھه  له کوردستان که

  م ئستاکه ا، بهکر اوی لدهچوا دات و جاران  ستده شتوگوزار ده  گه بۆ ویواری ھه ھاوینه

   داگیرکراون و له  وه ه)حزب(کانی پارت تداره سه  ده ماه ن بنه الیه کانی له واره ھه ھاوینه

 قۆرخ  وه کانه رانی پارته ن سه الیه تی پارت و له  موکی تایبه  کراون به وه موکی گشتییه



واوی  ته  بهرالتداران و کشتوکا سه ۆ ده کۆشك ب ته کان کراونه رچاوه راو و به  به زارهیوو زه. کراون

  .  پشتگوێ خراوه

  

 و پالنی دروست و زانستی بۆ سازکردنی  خشه ك نه التداران نه سه  کوردستان ده له

کو  ، به شتیاران بۆ کوردستان نییه انی گهششتوگوزار و راکی  گه دان به شه وار و گه ھه ھاوینه

ر   به ته وتووه  که وه ته  بۆمان ماوه وه  باوباپیانه  له ی که تاییه ره  سه وارییه ھه و ھاوینه ئه

نگی  یدا ڕه که  ژیار و باخداری دانیشوانه ك بوو له  ڕسایه پارزی که ی تکدان و ژینگه شه ڕه ھه

دا  لره. ز مئاوه ی لپرسراوانی که رانه ی تکده خشه ر نه  به ته وتووه  که وڕۆکه ، ئه وه دابووه

  :ران رچاوی خونه  به مه خه ك ده هی نموونه

  

م   ئه نده رچه ھه. کانی کوردستان النییه وزه وا سازگار و سه  ھه  ناوچه  له ککه ھۆرامان، یه

ی  که شه بهکراو و  خه ده ی قه  ناوچه کان بوو به می راگواستنی گونده  ده لهشکی  به  ناوچه

 پاراستنی   له کانی ھنده وانه م باخه ڕ، به ی شه ره  بوو بهدا)ئران -عیراق(ڕی   شه لهتریشی 

ژر  ر و له  دزی سوپای داگیرکه  به وانه  شه کانیان بوون، که نه ندی به سروشتدا پابه

  چی له که. دا یان نه که وزراگرتنی ناوچه  ئاودری و سه کانی ئراندا کۆیان له تۆپبارانه

ھا   وه یه م ناوچه کاندا ئه کان و میلیشیا ئیسالمییه دارهالت سه  ده التی پارته سه ی ده سایه

  .نگی میلیشیاکان ی جه ره به   بوو به وه وارکی سروشتییه ھه  ھاوینه  له دواخرا، که

  

وتنی  که ، سروشتی ھه که کانی ناوچه  کۆنه ره  ھه یرانگه  سه  له ککه  یه هڤ ی ته»ر ئاوسه«

  له.  بوو که رستی ناوچه  ھوشیاری درین و سروشپه ك له یه ، نیشانهکان النکراوی باخه باخ و ته

موو   ھه بهکرێ و  ده چاویان ل وره كی گه یه خانه ۆزهك م  وه و شونانه والتانی ئۆروپایی ئه

  رژینه ك و باروم و په ه ، کهانکانی ردڕژه  به وبانه  و رگهپارزرن ك ده یه شوه

پارزرن  ریان دهوپو له خواردن و که، انکانی نگچنراوه  سه دار و کانیاوه ه، پیرانکانی سروشتییه

 ھۆراماندا   له وه داخه م به به. ی که که ت بۆ خه رامه کی ده یه رچاوه  سه بنه و ھاوکاتیش ده

ت  ڕواه به -   رانه ی تکده خشه  و نه پالن کو ھۆرامان به ، به کراوه  نه مه ك ئه نه



خشینی   گیانبه یبوو و به  ھه شی که وه ، ئه که تدارانی ناوچه سه ی ده- زاریانهتگو خزمه

 شۆڤ و  ، به کان پاراستوویانه تی و میلیشیاییه وه  ده ڕه  درژایی شه کانی به وانه باخه

  .درت کان تکده رخۆشه نگ و سه  به میشه  ھه ری لپرسراوه بیدۆزه

  

  گونجاو بۆ یاریگه نی، نه رده کانی به ورییه ر زه سه ت له سه ر، ده واری ئاوسه ھه  ھاوینه له

 و   مۆسکۆی گچکه ی ڕابوردوودا به ده نجاکانی سه  په  له  که ڤه ك بۆ مناالنی ته خلیسکانیه

ی ڕابوردوودا  ده شتاکانی سه فتاکان و ھه  حه نا و له  پشتوپه یلوولدا به کداری ئه  بزاڤی چه له

ك بۆ  کرت نوی بنین یارییه ده  ، که دانراوه خۆفرۆش ناسرابوو،  ی خای له ارۆچکه ش به

النی شونی  رده  بوای من به به! کانیان لوپۆ شکاندنی منان و شینومۆرکردنی ماسولکه په

خی و  مبایه خات، که رده ن دهالتدارا سه وتووی ھۆشیی ده نیا دواکه ك ته ، نه م یارییه ئه

ڕوو خاته ش ده یه م ناوچه خستنی ئهپشتگو .  

  

کانی تری  کی بۆ زرپۆش و ئامره یه ند ڕگه عس چه دا، ڕژمی به) ئران-عیراق(ڕی   شه له

دم و  زه هدان باخ و ڕ  ھۆی ورانی سه  بوونه ، که وه کانی ھۆراماندا کرده ناو باخه نگ، به جه

 کوردستان  دا له1991ڕینی ئازاری   راپه  له ڕژم م کاتك که به. ی کۆن وارگه الس و ھه

 و باروم و  وه چنینیه ستیان بۆ برد، ھه  ده م کار که که کانی ھۆرامان یه وانه رنرا، باخه ده وه

  ربازییانه  سه بانهو و ڕگه ی ئه وه  و کورکردنه همای تاز ی نه وه کانیان و چاندنه رژینی باخه په

میری (کان  التداره سه  ده چی پارته که. مانی پ وران کردبووعس ھۆرا  ڕژمی به بوو، که

   به دا، دووباره م ناوچه کان له رنانی میلیشیا ئیسالمییه ده نگاوی پاش وه م ھه که یه) رم ھه

عس   به ی که وبانانه و ڕگه ، جارکی دی ئه وه کانییه نگکشه  به ز و ھۆشی لپرسراوه ئاوه

رم و   میری ھه شایانی وتنه. ن که  و باخکی زۆر وران ده وه نه که وون، دهی داڕژاب که خشه نه

  که  دوای یه ك له  یه ڕه  شه  له ی که و ورانکارییه ر ئه رامبه به  کانی له التداره سه  ده پارته

یان  یه م ناوچه  بۆ ئه  که نیا شتکه،  ته مه یاندا ھنان، ئه م ناوچه ر ئه سه  به کانیاندا که

ر   راگوزه ر به گه ئه  ، که یه که  تکدانی سروشتی ناوچه و  ویش ورانکردنی ژینگه  ئه کردبت، که

ی میری  نگینییه سته م ده وا ئه ، ئه وه م ناوچه  ئه وته پارزی ئۆروپی ڕی بکه تیمکی ژینگه

  . وه  تکدان و ورانکارییه ی ژینگه  خانه خانه رمی کوردستان ده ھه

  

  

   وه ن پارته الیه بنکۆکردنی ئابوری کوردستان له

  

 و زۆرجار   نییه کی تازه یه ، دیارده وه دارانه رمایه الت و سه سه ن ده  الیه بنکۆکردنی ئابوری له

ی  ده  سه رچاو له ی به نموونه.  نایان بۆ بردووه  په گه کان بۆ کۆنترۆی کۆمه داره رمایه  سه چینه

 تیدا  ی چیلی بوو، که1973مانی  کانی پارله بژاردنه نجامی ھه ره ی سهاندندۆررابوردوودا 

. رانی بلۆکی خۆراوا، شکستیان ھنا ستھنا و نونه ده نگیان به ی ده کان زۆرینه په چه

تی  رایه مان و دیموکراسی نونه پی یاساکانی پارله  به ك که ی خه نگی زۆرینه ده ر رامبه به له

 و  وه ره  ده  وت برده کانی خۆیان له رمایه داران سه رمایه کان دا، سه په  چه ان بهنگی خۆی ده



بوری و شلۆقی رامیارییان خوقاند و دواجار پاند و پشوی ئا مای ئابوری والتیان ته بنه

ختی  ر ته  سه وه ری ھنایه کوژگه شه ی دیکتاتۆر و ڕه)Augusto Pinochet(ئاوگوستۆ پینۆست 

  .الت سه ده

  
  ته وتوونه التداران که سه  ده وه ه2003 سای  ت له  تایبه شدا به وڕۆکه  کوردستانی ئه له

ن کۆمپانیا  الیه یان له وه کان و کینه  میرییه رته تیکردنی که بنکۆکردنی ئابوری والت و تایبه

ی بنکۆی   نموونه له. دارانالت سه  گیرفانی پارت و ده وه چنه  ده وه  دیسانه ، که وه کانه ته تایبه

ی  وه  وردبوونه له.  ته سه ر ده  و کیاریش ھه الته سه ر ده ئابوری جۆری کوردستاندا فۆشه

ك  وه. ژین  کوردستاندا نه  له سانیك که ت بۆ که تایبه چت، به ڵ ده ته  مه  له مه مدا ئه که یه

التیش تا  سه  و ده التدایه سه ر کۆنترۆی دهژی  کوردستاندا موکی گشتی له زانن له مووان ده ھه

 و پارت کۆنتۆی سامان و داھاتی  ش بووه تی دوو پارتدا دابه ر میرایه سه  به وڕۆکه ئه

 و ھیچ  رجکردنی داھاتدا نییه شکردن و خه ر دابه سه ك به  ھیچ چاودرییهکات و  ده گه کۆمه

  . ی نییه و مافه  ئه وڕۆکه سیش تا ئه که

  

الم  ن، به  زۆر پارتی رامیاری ھه نده رچه ن، ھه تی ھه الت و دوو میرایه سه  کوردستان دوو ده  له

و  ت له نانه ن، ته که  ده م دووانه تی ئه ك پاشکۆیه یه  شوه وانیتر به التدارن و ئه سه دووانیان ده

تیکردن و زابوونی  ایبهوتی ت  ڕه وه ه2003 سای  له. ون که دهر ك ئۆپۆزسیۆن ده  وه شدا که کاته

  ست له به  مه–  خودی وتانی دایکدا  له ، که ندووه  تاوی سه  کوردستاندا ھنده بازارئازاد له

. ب ڕگری بھاوت  به قاوانه و شه  ئه یتوانیوه ، نه-  م بزاڤه دانی ئه رھه خودی وتانی سه

می  که رجی یه ك مه کان وه  میرییه رته تی کردنی که ؛ تایبه وه ڕته گه ش بۆ دوو ھۆ ده مه ئه

  ت له سه ی ده وه ری مانه ك مسۆگه وانی بازار ئازاد و بنکۆکردنی ئابوری والت وه پیشه

کدی و  ت یه  خزمه ته وتوونه ك، که ری یه واوکه ك ته  وه وته م دوو ڕه ئه. ستی دوو زلپارتدا ده

  . داھاتوودا ولك له  ھه ر دژه قاقای ھه  بینه ته ستیان ناوه ده

  



ی   و زۆرینه ژر دستدایه ی له گه تی کۆمهموو داھا  و ھه التداره سه ك وتم  پارت ده وه

وی و گرد و دار و   و زه  و کارخانه پارت کارگه. ر گه خاته کانی خۆی ده کان بۆ ئامانجه داھاته

تی  نوی کۆمپانای تایبه شی بهر خۆ کا و ھه راج ده تکردندا ھه ی تایبه زادخانه  مه دار له نه

تی   و  تایبه وه کرته  خۆی ده  له هگ  داھاتی دزراوی کۆمه تد به....یوان و  قهك نۆکان و  وه

ر  به سته  کوردستاندا ده ئازاد لهوانی بازاری  کانی پیشه ئامانجهك  الیه  له مجۆره به. کا ده

کی  جارییه  گاته  داھاتوودا له ر له گه  ئه ن، که که  دابین ده وه  ئه وه کی تره الیه ن و له که ده

مای  ی بنه وه م بنکۆکردنه مان به وا ئه  پارتکی تردا، ئه نگیان به  ده  زۆرینه***مانیدا پارله

. ن اری بکه ناچ کشه  ڕوخان و پاشه ن و به کهیران ب ی تووشی قه که ته سه ئابوری کوردستان ده

ری  گه  ئه  به رگرتنه کو بۆ به ، به کان نییه تخوازه سه  ده په  چه ی لهنیا بۆ ڕگر  ته مه ئه

  .بت  کۆنترۆی بازار ھه ڕی به  باوه ر ھزكی ئیسالمیش که التگرتنی ھه سه ده

  

زمی نوێ  رانی بازارئازاد و نه ڕۆ نونه  ڕۆژی نیوه  به ، که  ئاشکراترین دزییه مه ئه

راج   ھه گه کان کۆمه التداره سه  ده ن و پارته که کی ده  خه تاندا له کوردس له) یئۆلیبرالیزمن(

  وه نه که  کۆمپانی جۆراوجۆر قوت ده گه  داھاتی دزراوی کۆمه خۆیان به  به وه والشه ن و له که ده

 رچاویش ی به الت و نموونه سه ی ده که راجخانه ری ھه  کیاری ب کبککه بنه و ده
   له مۆدا بجگه  ئه زانین داھاتی کوردستان له ك ده  وه.ن» قیوان« و»نۆكان«کۆمپانیاکانی 

ی  که شه ی به%17  کی ره شی سه وتی خاو، به شتنی نهکان و فرۆ ر سنووره داھاتی گومرگی سه

  رده  ئاشکرا و بپه بهش،  یه%17م  ئه. ھنت ست ده ده ندیدا به  میری ناوه له   که رمه ھه

ن  الیه ش له شانه م به  زۆری ئه ره ی ھه  و ڕژه شنراوه دا دابه ماه  یا بنهیر دوو پارت سه به

ن و   بکه وه ت خۆشیان ناتوانن نکۆی له نانه کرت و ته  دهپاوڵ  چه وه کانه التداره سه  ده پارته

کان بۆ بنکۆکردنی   پارته وه والشه له.  هی داوکارگی  نده  بوونی گه جۆرك ملیان به به

رجی بازارئازاد و  ك مه تدا و وه سه  ده ی خۆیان له وه ری مانه رکه ك مسۆگه  وه گه ئابوری کۆمه

  رته تیکردنی که  تایبه ته وتوونه داری جیھانی، که رمایه کانی سه ییه وه ته  نونه نده بانك و ناوه

پاوکراوی  مان داھاتی چه  ھه  و به خستووهڕ کییان به ژرهڕاجکی  هش ھ مه کان و بۆ ئه میرییه

  م ئه. کان  میرییه رته ی که وه  کینه ته وتوونه ی کوردستان، کۆمپانیاکانی پارت، که%17  له



دا، دیاری و  رده وخۆ و بپه  دزی و ڕاووڕوتی راسته پاوڵ و  چه  له رییه گه داھنان و تازه

 میری بۆرژوازی کورد  ، که کوردستان تی له یه که یئۆلیبرالیزم و بازارئازاده ن وتی ستکه ده

  . ھنانی تدا کردووهاد

  

  وبان ی پۆلیسی ڕگهیاسا

  

ی پۆلیسی ھاتووچۆی  بنکه  له.  وه ڕاینه و ناوشار گه هر  به وه ه»ڕین ڕاپه«ی   ئوردووگه ڕۆژك له

وبانمان  ك پۆلیسی ڕگه کۆمه  چاومان به،  رایگرت که ، شۆڤری باسهمانی سلی-ڕین  ڕاپه

وی   ھه دا بوو، که گه سکی تری له  که که شۆڤره.  ترۆمبلکیان ڕاگرتبوو ، کهوت که

وت بزانم بۆ راتان گرتووم،  مه ئستا ده"یوت   ده که شۆڤره. دا ی ده که ی باره وه ئارامکردنه

 ڕگاوبان ند پۆلیسکی  جارك چه دا بوو، به  قسانهم ، له" گاییه ه  که مه وت، ئه چیتان ده

 کورتی  به. وی ناوبژیدا بوو  ھه ر له ش ھه که یان دا و ھامای شۆڤره که الماری شۆڤره په

  وه وبانه وت پۆلیسی ڕگه  حه ن زیاتر له الیه شاند، له وه ده ستی نه  ھیچ ده کابرای شۆڤر که

  .یان ڕاکشیان کرد که و بنکه ره دان و به ق تھه ر بۆکس و شه  به درایه

  

گبابی  ستتان خۆش بت، بیکوتن، سه ده"، وتی  که کانی نو باسه ره فه کك له نه دا یه و کاته له

کرد  کابرا   ڕووی له وه بوونکی زۆره  تووڕه  زۆر دگران بوو و به یه م قسه م، به که ه ھاوه...". وا

  نابتان به ستییان خۆش بت، بۆ جه ش بزانین بۆ ده کرت، ئمه کاکی برا، ده" و لی پرسی

،   تاوانباره زانم که ده"کابرا وتی ". بیت؟ سانی تر، دخۆش ده تی که کی و سوکایه ئازاری خه

،  یه  نایاسایی تر ھه وه بۆ له" یدای و وتی  سکی تر ھه که!". ، کاری نایاسایی کردووه دیاره

) ژنك(سکی تر  که". ڕز؟  ھاووتیان، کاکی به  ربنه ق و بۆکس به  شه وبان به ه پۆلیسی ڕگ که

  ته  بوونه ن، بۆیه که ستخۆشییان لده نابتان ده ك جه چواری وه"، وتی  وه یه  توڕه  به والوه هل

فوکوی دی   ھیچ که چوو به  ده وه ی من له که ه ھاوه".  وه که که ر خه سه گا به له که

ریکی  ر خه عسیش ھه نابتان، کاتی به چت، جه  ده وه له"ی دای  ، درژه وه مرکته نهدا

  سکی تر له که". گریت رده  چژ وه فتارانه و ڕه له، ئستاس  ستخۆشی لکردن بووبی، بۆیه ده

شۆڤری ".  رو گوالکتا دیاره  سه ر پیاوی ڕژم بووی، به تۆ جارانیش ھه" ، وتی  وه پشه

ك  ری وه فه  نه ری که و شۆڤه ر ئه سه قوڕ به" ر گوگر بوو، وتی  وکات ھه  تا ئه ش، که که هباس

  ... .".)حای( باری  ی به ، وهپ بت و تووشی گرفتکی وا بتتۆی 

  

 دانابوو،  که کانی نو باسه ره فه ر نه سه  کارایی له و شۆڤره دانی ئه نی تھه ك دیمه یه راده به

کان  ره فه ی نه وه ر، کاردانه ستخۆشیکه ر کابرای ده  سه کرایه  ھرش ده وه که موو الیه  ھه  له که

ی  ره نجه  په خت بوو له زانی چی بکات و وه یده  کابرا نه  دیاربوو، که یی پوه  تووڕه ھنده

 .زی  دابه له په ، کابرا به م وستگه که  یه یشتنمان به ڵ گه گه  و له وه ره  ده  بچته وه که باسه

وت  ن حه الیه الماردانی شۆڤرك له ر په رامبه  به وه نیا کاردانه کان، ته ره فه ی نه وه کاردانه

کی  ی خه بووی ڕۆژانه که ه ی ڕك و بزاری که وه قینه کو ته بوو، به  نه وه وبانه پۆلیسی ڕگه

  .الت سه انی دهک کانی پۆلیس و ئاساییشه رییه رکوتگه ر سه رامبه بوو به



  

   فریاگوزاریدا واھی له  و گه پسوله

  

رما،  تاو گه ڕین، له  ڕاپه کم له تای مانگی پنج، چووم بۆ مای ھاوه ره کی سه ڕۆیه نیوهادو

ت، چ بیرمان نه  له ته به ھه.  وه مه مك خۆم فنك بکه یان، تا که که رماوه  گه خۆم خزانده

  پ له له. کری زار دینار ده  ھه یازده  رکیان به نکه کری، ته  دهر ئاویان نکه  ته وان به ئه

".  وه ب بۆم، ئستا دمه من ده"م وتی  که ه  ھاوه  ل بوو، که گوم یان دراو، ھنده که رگه ده

لم پرسی، ھا .  مادا  به وه  خۆی کرده وه رانییه یی و نیگه  توڕه  و به وه ڕایه چوو، گه زۆری پ نه

ندروستی   ته ی  بنکه یاندمه ی دابوو و گه مان مار پوه  دراوسیه و ماه کچی ئه" چی بوو؟ وتی 

 ژیانی  ن، نه که فتا ده كو مرۆڤ ڕه  وه ، نه ندروستی نییه ی ته  بنکه وه الم ئه به. الی خۆمان

ی   که وه ئه"مدا وتی  وه ریان کرد؟ له سه وتم چی بوو، چاره".  یه مرۆڤك الیان نرخی ھه

   و تا پسولهھنن ڕینم بۆ نه ی پۆلیسی راپه گه یوت تا به  دکتۆر، ده ، کابرای نیوه ره سه چاره

،  ی داوه  و مار پوه وه ته  بووراوه که ، کچه م، منیش پم وت، کاکه ی بۆ بکهھیچبرن، ناتوانم  نه

،  مرت، تۆ مشك میوانت نییه  ده ریکه  خه ، کچه  و خۆت ڕاپۆت بنووسه یری بکه رموو سه فه

 و گریان و قوربان و   پارانه رچۆن بوو به ھهاگوزار؟ ی پۆلیسی یا فر پم نالیت، تۆ لره

  ". کی ئازاری لدا رزییه ، ئینجا ده  و بینی پسوله ی دایکی کچه قه ده سه

؟   چۆنهندروستی ی چۆن بوو، باری ته که ر ھات، جۆری برینه سه ی ئستا چی به وتم ئه

نیا شین  ی ته که  و برینه زرکاوهب نگی ھه  و ڕه  خۆی نییه گای له ئا کچه"  وتی  وه رانییه نیگه به

پی  منیش به".  ر بۆ فریاگوزاریم ببردایه کسه  یه تی، خۆزگه ی باییه رانی ماسوولکه گه ھه

رزی ئازار  ، ده یکوشتووه ا نه فریاگوزاری، ت ینینه  بیگه له په زاییم، وتم با  به ندك شاره ھه

  له  په به.  وه بته و ده ب که وا ژاره ی تر بت، ئه نده ر مار یا شتکی گازه  و گه ھیچ ڕۆی نییه

 ھۆڕن و   به  ڕگه  فرایاگوزاری، له یانده مان گه که ، کچهم که له تومبلی ھاوهئۆ  به

 جام  الم ترومبه کردین، به یان بۆ خای ده گهکانی تر، ڕ تومبلهئۆۆڤری ش،  وه ئاگادارکردنه

  .بوون ش ده ڕای داگیرکردنی دوو سایت، توڕه ره  سه بت، که کان نه تاریکه

  

وی  نو ڕاڕه ، له وه  ژووره مانهد فریاگوزاری و بر یانده یی گه  بوراوه مان به رچۆن بوو، کچه ھه

وش  له. خۆشی جۆراوجۆر  نه ، پ بوو له وه  خواره وته که ده ، نه دایه رزیت ھه فریاگوزاریدا ده

ڵ  گه رخۆ له سه لهش،  که  به کی زۆر گیرابوو و پسوله یه نۆره. بوو ر نه سه ، چاره ب پسوله به

ی  ڕۆژه به گوه هك ناوک ی کۆمه که ھاوکاره. دکر قیان ده ته مه نیشتیدا ده ی ته که ھاوکاره

  س له م که ی، که که وینهر بنشت جا به ك بنشت، له یش تۆپهب مدا بوو، پسوله رده به له

سکی خۆی بت،  ب، وتی با که م ھات و پسوله رچۆن بوو، نۆره ھه. یشت گه کانی تده هپرسیار

 دیار بوو،   که–ڕی دکتۆر بووین، کاکی پۆلیس  مان بی، چاوه م بانگ کرد و پسوله باوکی کچه

دی  ی ل به وه ی ئه ی خۆی بوو، ئومدهورو کانی سه  بیروکراتییهی یاسا  گورایه ھنده

  وه ستییه االدهنگكی ب  ده به. ر دابنت سه کان کارایی له خۆشه  ئازار و مردنی نه کرا، که ده نه

ی چی و  منیش وتم برا، بنکه".  ی پۆلیسی الی خۆتانت ھناوه کی بنکه) تأید( ھیچ" پرسی 

کاکی . ی پۆلیس بوو، بچین بۆ بنکه مان ھه ه وه ی کاتی ئه  بمرت، که خته وه  ی چی، کچه گه به



ی  که ینهریری ب توانن سه خۆشتان ده. ی پۆلیستان بۆ دنین ن، نامه ری بکه سه برا، تۆ چاره

  مه الم ئه به. ش باوك ودایکی وه ؟ ئه ئیتر نازانم پۆلیسی بۆ چییه. تی  چیییه ن و بزانن که بکه

 خرایی  ی پۆلیس و بۆ ناسیاوانی، تا به فۆن بۆ بنکه له  ته وته  که  بوو، باوکی کچهبسوود

  .  بۆ بنن وه  پۆلیسه کی له یه گه به

  

م وت، بزمان بوو، ھات و پ ره یشککی عه پز کی زۆر، پزیشکی فریاگوزاری که یه پاش ماوه

 شتکی  یه ی دابت، بۆی ھه وهناچت مار پ  وه ، له وه ریای که و ف وه ته  بوراوه و کچه ڕز ئه به

ریگرن و   وه رمانگه  ده کی نووسی و وتی بۆن له رزییه کاکی دکتۆریش ده. تر بت کوشنده

کانی  سته رده ڕی پزیشك و به اوهچ  یدا کرد و دووباره شمان په وه رچۆن بوو، ئه ھه.  وه بیھننه

و   دا  کچه یان له رزییه ك، ده ه سی خو و، پاش زیاتر لهرچۆن بو ھه.  وه ونه رکه ، تا ده وه ماینه

  .لخست بوتك ئاوییان بۆ ھه

  

 کوردستانی دیموکراتیی   له ، که عسه کانی به وه یه په و بیارریای   ده  دلۆپك له مه ئه

 جاران. ن که ك ده رانی خه دا کۆنترۆی ژیان و گوزه)ینک و پدک(ری  روه نیئۆلیبرالیزم و سه

 و  وه دۆزینهی بۆ  م یاسایه عس ئه بوو، رژمی به کدار ھه لستکاری چه رھه  ھزی به که

ی  رگه  پشمه مجۆره برد و به کار ده کان به  ئازاده یاران و دانیشتوانی ناوچه دوورراگرتنی نه

توانی  دهیان ی نه وه ر ئه به کان، له  ئازاده ربازی و جوتیارانی ناوچه توانی سه بریندار و ھه

ش  ر ببه سه  چاره ڕوو، له نه ستی خۆیان بخه ھۆی برینداربوون و شونی ڕوودانی و که

  گینا له ئه.  داڕژرابوون سته به م مه ر بۆ ئه ش ھه و ڕگری و بیارانه بوون، بوونی ئه ده

ی  وه ومانهرج زیندو وت و مه که موو کارکی ڕۆتینی تر ده واوی دونیادا فریاگوزاری پش ھه ته

ك  تی، نه یه که  و پزیشك و زانسته خۆشخانه یامی نه  په مه  و ئه یه که خۆش یا برینداره نه

  ... .عس ئاسا فتاری به ی پۆلیس و ڕه  و پشتیوانینامه  پسوولهبینی

  

م   تاوان، به رگرتن بت به ، به مه  ئامانجی میری دیموکراتی کوردستان له با وای دابنین، که

ی  وه ك دۆزینه  تاوان نه  له رگرتنه رجی به بریندار یا قوربانی مهری  سه چارهموو شت  ش ھهپ

ب  بت به کی لدرابت، ئایا ده قۆیه  چه وه سکی تره ن که الیه سك له ر که گه  ئه.تاوانبار

کرت و  هستنیشان د شن ده قۆ وه کو چه ، تاوه وه رمان و فریاگوزاری بمنته ر و ده سه چاره

کوشتنی   ھۆی  هبن  کاتکی زۆر کورتدا ده یی له سته گه ندك برین و  ھه ، که وه دۆزرته هد

می  رده ی به ڕۆژه به ب و گوه می پسووله ھا بارکدا بنشتی ده وه  ئایا له!  که قوربانییه

  رمانی پویست له رزی و ده  و ھنانی ده که کانی پۆلیسه ی و پرسیار و داواکارییه که ھاوکاره

خۆش  زاران نه ستدانی ھه ده  ھۆکارك بۆ گیانله ، کاتکوژ نابن و نابنه وه  دووره  و له درمانخانه

   کوردستان؟   سالکدا له  له سته و بریندار و مارانگه

  

  ی فریاگوزاری و پاراستنی یاسا که رخۆشه ئاسایش و سه

  



 بدات،  که سته گهن مارا که  کچه که له رزییه بت و دهکرد،  ڕی پزیشکمان ده  چاوه  کاتکدا که له

نگ   تفه  قۆنداخه کیان به کدار، کابرایه س چه.  رده  و به  و بگره  ھه  بوو به که وه ناو راڕه له

 فریام  کینه ڕۆ کوشتمیان، خه باوکه" ئاسمان  چووه ویش ھاواری ده ئه و  وه که وه  راڕه کرده

،   ئره ته ، بۆ منتان ھناوه بن بۆ منتان گرتووهم س پـ ، به تام نییه خهخوا ھیچ  ون، به که

" ... خوا ھاوار  نایت، وه نگمه ده س به ، که ماوه یی نه زه ، خۆ به وه ڕۆ، خوا فریام که ئای باوکه

یش ی تر که  و دووانه وه گوکی داگرتبووهرو ی سه که که  قونی چه کیان بهک کان یه کداره چه

کردنی و زابوون  بچه له ڵ که گه ر له ھه. ردک ده  هچب هل  کهانستی  ده ڕا هو  پشته ریك بوون، له خه

ی  ئاپوره. دا ده میان گرتبوو و تیان ھه  گیانی و ده وتنه  که وه ر سکیانه  ھه ریدا، به سه به

پزیشك و .  بت هی لو ورا فزه یده س نه خۆش و ھامراکانیان واقیان وڕمابوو و که نه

ین،  مانتوانی لی ت بگه دا ده و کاته  له ی که وه ئه.  خۆیان بیبوو یان له کانیش نقه سته رده به

ر  رامبه  به شاند و نه وه ستی ده ده رخۆش بوو، نه کانیدا دیاربوو، سه  قسه  کابرا به  بوو، که وه ئه

 ئازاد کردوو و وتی ستیان  ده می خۆی له رچۆن بوو، کابرا ده کرد، ھه ی ده ه ی ھه س قسه که

نازانن چییان لکردووم، خوا تۆ   مان بمکوژن، ئوه ته  به مانه  بۆ خاتری خوا، ئه کینه خه"

ستی کرد  گیرا و ده  ئیتر کابرا خۆی پ نه،"  ھۆ خواااااااه.. ماوه یی نه زه ، خۆ به کم بۆ بکهتش

نیا  نی وام ته دیمه.  ئاو کرد به ردی ده بهی  وه نزا و پارانه  ئاسمان، چووه  گریان و ھاواری ده به

  .عسدا دیتبوو می به رده کان و سه  فیلمی نازییه له

  

  بریندار، نه خۆش بوو و نه  نه یشتین بۆ کابرایان ھنابوو بۆ فریاگوزاری، نه گه دواجار تنه

و  نگی لدابت و له سك ده و، کهچو  ده وه له. چی بۆ کردی پزیسکیش ھ ترسیدا بوو و نه مه هل

 م رده به کاندا له  یانه کك له  یه یا لهیان کشابت ر  ده وه  ماه رخۆشی له  سه دا به کاته

  ی که وه نیا بۆ ئه ھنابتیان تهکانیان  وانه  و پاسه وه ستابته نه تدا ھه سه پیاوانی ده

 پۆلیس و ئاساییسی  کان، له الوییه  پۆشاك په کداره  چه ، چونکهن کی پ چاوترسن بکه خه

  . چوون تی ده وانی تایبه  پاسه تر له چوون، فره ده ئاسایی نه

  

،  وه ردکه  ده  به که ریه  ھه ، که وه کرده  ده و مناڵ و مردمنانه نیا بیرم له ته ،مندا  و کاته له

م   ئه وڕۆ که ئه.  وه کرایه کان نمایش ده هعسیی  یاسای بهانرچاوی به رێ و له ونده  ئه هنھنرابوو

   هس مانگك و راسی سا م، به که  ویژدانی ده ئازادبوونکی ست به ، ھه وه نووسمه  ده ڕستانه

  ره سه ستبه و ده کانم له المه  ب وه رچاوم و پرسیاره  به وه  دنه نانه م دیمه وام ئه رده به

  وه خوندنه یان ده م ڕستانه ، ئه و ڕووداوه رانی ئه  یا بینه خۆشهر و سه  ئه خۆزگه.  وه متلننه ده

 ئازاری  م ڕوداوه ك ئه یه راده به. ر  سه خسته یان ده که کانی تری ڕووداوه شه خۆسیان به و به

  بیر چوو و چوینه مان له که سته  مارانگه ر داناین، کچه سه کارایی له و) م که ه من و ھاوه(داین 

نگ   تفه ق و قۆنداخه  شه  به وه ره ده له. ن به  بۆ کوێ ده و کابرایه  تابزانین، ئه هو ره ده

نی، ک امانز سمان نه بردیان و که.  ...یاند و بر وه یانه که  جام تاریکه  ناو ترومبله خستییانه

 و گرت میان ده ر چی گیرابوو، بۆ ھنابوویان بۆ فریاگوزاری و بۆ ده سه بوو، چی بوو، له

   ... .؟ر ھات سه  و چی به و بۆ کویان بردبکات ھشت قسه یانده نه

  



موو   ھه  خۆم و له تم له فره او، نهچر  به ھاته  ده ت و کۆیلهال سه دا ھبنده خۆم بده و ساته له

باز بۆ  رده  به کرده ڕۆژانك الوتی خۆم  کرد، که  رابووردووی خۆم ده تم له فره کرد، نه شتك ده

  وه  ھشتهانك خۆی عسیان وه کانی به زگه ی ده وانه کان، ئه  خۆییه ختی دیکتاتۆره تهر  سه تنهھا

م  که له  ھاوه ڕووم، له. اندنجامیان  ئه  وه زیادیشه مان به کرابوو، ئه وان بۆیان نه ی ئه وه و ئه

ك   الی خوا، خوایه نهمی  بگه خۆشهر و کابرا سه کانی ئه  ڕۆژك، ھاواره نم دای، که کرد و به

  کان به کتاتۆرهموو دی خت و تاراجی ھه تهتوانت  دهوت،  ر بیه گه  و ئه یه وڕۆ کۆیله  ئه که

  .سپیت بزبدانی مژوو 

  

  کانی باخی گشتی زی الوه مۆبایل و حه

  

یشتنی  هر پشینه و پگ سه  نوکان، له مه رھه وت و به ستکه موو ده  کوردستان ھه  له وه داخه به

کی ھوشیاریی و  ییه  ئاماده  گه  تاکی کۆمه یشتوون، بۆیه گه  نهکان پی ، تاکه گه مژوویی کۆمه

زاندنی  به راوردکردنی سوود و زیانی، نه کاربردن، به کی پویستی بۆ مافی به ڕۆشنبیرییه

ندین  دانی چه رھه  سه و ھۆی  به بنه  و ده کارھنانیدا نییه  به ر له وروبه سانی ده سنووری که

  . سانی دیکه راسانکردنی که تی و ھه یه گرفتی کۆمه

  

  ی که وه  له بجگه.  کانی کوردستان، مۆبایله ی نو بازاره باوانه    تازه سته ره و که کك له یه

یچ کان بدات، ھ ر کوالتی کا ھاورده سه ، بیار له ك نییه تییه رایه به ڕوه ند و به ھیچ ناوه

ر  رامبه ندی به یوه رکی کۆمپانیاکانی په کانی تاك و ئه ر سوود و زیان و مافه سه وباسك له قسه

ی  وه شاندنه وه ندان ژن و ھه  ھۆی کوشتنی چه ته ه و بوو  ئارادا نییه ، له گه تاك و کۆمه

  .زاران کچ راسانکردنی ھه و خزان و ھه  ددارانهندی  یوه ندین په چه

  

ند و  ندین بیار و به ، چه گه  پداویستی کۆمه ه بمۆبایل بوو  که وپا کاتك ئۆر له

ر  رامبه به کردنی له رگرتن و بازرگانی پوه کاربردن و سوود لیوه ی یاسایی بۆ به وتننامه ڕکه

 کوردستان  الم له ی، به ند بوون پوه جۆرك پابه مووان به  و ھه  ئاراوه کانی تاکدا ھاتنه مافه

،  وه الالنی بازاره داران و ده رمایه تداران و سه سه ن ده الیه کو له ، به کراوه ، نه مه ك ئه نه

  وه والشه کانی بازار و له  داخوازییه  و ناچارکردنی کچان به شه ڕه مرازی ھها ئ  به کراوه

  . ك کانی خه ندییه یوه ئامرازك بۆ چاودری په

  

باس و  شت و ناو  و گه وانه ك و دانیشتنکی شه  کۆڕ و کۆمهموو ھه  له  کاتکدا که له

ی  وانه ت، پچهری پ بگر س ناتوانت به گا و که ه  که ته  بووه م ئامرازه ، ئهداترومبلك

 نیگرت ریکی  کانیان خه  مۆبایله م باخی گشتیدا دوو میردمناڵ به رده به ك له یه  ئواره مه ئه

  ، به یه و باالخانه کانی ئاساییشی ئه کداره بوون، چه) سیب ساحی کۆن حه(ی   باالخانهی ونه

یه،  خه ده  قه یه و باالخانه گرتنی ئه  ونه ی که وه بیانووی ئه ر و به مبه  ئه  کردیانه وه ھرشه

   له مه ئه.  که مناه راکشکردنی دوو مرد وتنه ند و که  سه که دمناه دوو مر کانیان له مۆبایله 

  کردن لیان به شه ڕه راسانکردن و ناچارکردنی کچان و ھه  کوردستان ھه کاتکدا له



کرن  تك ده مۆ و ئه سته ، ده گیراویان وه  دزیییه  فیلمی به  و کورته نگ و ونه ی ده وه بوکردنه

 زۆری کورانی  ه ب  بگرت، که گاییه ه م که ر به ، به  ئارادا نییه التك له سه و ھیچ یاسا و ده

کانن، پی  تییه  تایبه کداره  چه کان و تیمه ندان و پۆلیس و ئاساییشه مهت وه لپرسراوان و ده

کانیان،   ملھورییه  به وه المدانه  پای وه ته  کچان و ژنانیان کشاونه شکریك له ستنن و له ده ھه

 مشتك  ك، که یه گرتنی باالخانه  ونه رگرتن به کانی بۆ به  و پیاوه الته سه و ده ر ئه چی ھه که

ن و   چاوتروکانکدا ئاماده  له زمه ك مرده ، وه وه ته ئاسای تدا کۆبووهنگ خۆری ئه مشه

روونی  سای و باری ده ژده نی خوار ھه مه رچاوگرتنی ته به  ھیچ مافك و له بگودانه

ن و خۆشیان ڕاکش  به کانیان ده بایلهریان و مۆ  سه کوتنه کان ده عسییه ك به مردمنان، وه

.ن که ده

   ستخانه ردیوار و نو ئاوده باتی سه خه

  

ردیوارانیش  ری میوان و سه فته  ده بته  ده ستخانه بوو، ئاوده ر ھه رکوتگه التی سه سه  کوێ ده له

 دوور ڕۆیشتن  ، پویستمان به یه م دیارده بۆ ناسینی ئه.  وه گرنه یاندن ده شونی تابلۆی ڕاگه

ری   خونه بیته یت، ده ر وتکی ئیسالمیدا بکه ی گشتی ھه ستخانه  ئاوده ر به سه و  نییه

ر  رکوتگه ر شونك سه  ھه  له کان، چونکه ستخانه ی ئاوده رگه رده ی سه کی ڕۆژنامه یه ڕه الپه

  .ستنت  ده ره  و په  ئارادایه ش له .)ئـ. خ (ستخانه باتی ئاوده بت، خه ھه

  

ی  ره وشی په کیش ڕه یه ك خۆی مابوو و تا راده ی وه وه ئهمدا بۆ کوردستان،  شته م گه له

کان رامیاری  ستخانه رانی ئاوده نووسه. کان بوو ستخانه ی ئاوده رگه رده باتی سه ندبوو، خه سه

ئاست .) ئـ. خ(  ستخانه باتی ئاوده خهی رابوردوو،  ده شتای سه ی ھه ھه ده. تر و ھوشیارتر بوون

ك   ڕژم وه و  ڕووه باته م خه ی ئه وسا ئاراسته بوو، ئه ندکی تری ھه ھه  و ره و ئاراسته

  نواندنی ھزه  و ماسولکه  پارتۆکه ڕه ی شه که نده ھه رك بوو و ھاوکاتیش ڕه داگیرکه

ی  که  تازه ئاوی گۆزه  وکات که ددا، ئه وه ی نه ھه  ده له. ك یه ر به رامبه کان بوو به کداره چه



   گۆڕا و ڕووی کرده باته م خه ی ئه التی بۆرژوازی کورد ھشتا خۆش بوو، ئاراسته سه ده

  حزبی تپه(نوی  ك دروشم نووسین به یه ت و ماوه سه  ده نگکی نارازی به ر ده تی ھه دژایه

کانی  ستخانه موو ئاوده رایی ھه پگه  بیری چه کردنك به ك گاته وه) دیموکراسی پرۆلیتاریا

ڕی  ستپکردنی شه  ده وت و به کی تکه ره  دووبه نگه م ده خایاند ئه الم زۆری نه به.  وه گرته

ی  ھه ی ده  پارتنه ڕه ی رابوردوو شه ده دی سه وه ی نه ھه کان، تا کۆتایی ده میلیشیایی پارته

دا  باته م خه ش له کاندا خاکی ھاوبه مه رده موو سه  ھه م له ، به وه دایه ریھه شتا سه ھه

  رده وخۆ و ب په رمی ڕاسته رمی و نافه ری فه گه ی ڕۆژنامه وه  ئه ، که یه وه ویش ئه ، ئه یه ھه

 ب  گه شانی کۆمه ی دی ببه قسهدات و  ی ده ره  قه  خۆی له باته م خه  ناکات، ئه باسی لوه

  .بت رده نا ده  و پچوپه وه ڕازاندنه

  

  ر دیواره سه کو له دی ناکرت، به  به یه م دیارده کاندا ئه ستخانه  ئاوده نیا له  ته وڕۆکه ئه

ك بۆ  تی خه نوووسرت و دژایه الت ده سه کانیش دروشمی زاق و ڕۆشن دژی ده پانوپۆڕه

 داد و بدای ی وه رزبوونه تای به ره  سه مه ئه. کات تاتک ده ره کاندا سه نو دروشمه الت، له دسه

  الت و دیموکراسییه سه  ده ستان به ڕی ژرده ی خۆشباوه وه وینه ی ڕه ت و مژده سه ده  له که خه

  .دات دا ده گه  گوی کۆمه یان به که تییه رایه نونه

  

   و داخوازی بازاری کشتوکاررت که

  

 پیتی  کشا، به ده  ھه  پوهکان خۆیان  ناسیونالیسته  تاکه ی که و شانازییانه کك له جاران یه

رزاری  ی سه عس، قسه تداری ڕژمی به سه تد، ڕۆژانی ده....زوور، بازیان و  تکانی شاره شه ده

ر بت و کوردستان  گه ئه" بوو  وه ، ئه وڕۆکه کانی ئه تداره سه  ده  پارته ك له ر یه نگری ھه الیه

ك  وا نه ، ئهنبری بی ڕوه  به- کدارییه  بزاڤی چهکانی  پارته ست له به  مه- ئازاد بت و خۆمان

م  به. کانی جیھان  بازاره ینینه گه می کوردستان دهوروبو شت، به ھه  به بته کوردستان ده

  ته رچوو و کوردستان بووه  ده یه رانه  فریوده ونه و خه ی ئه وانه یبینین، پچه  ده وڕۆکه ی ئه وه ئه



ت  تایبه نیوی وتانی دروس، به ئۆرگانیك و گهوومی ناروب هی ب وه بازاری ساخکردنه

وان،  ك بۆ لدانی ئابوری ئه یه  بنکه بووه ك کوردستان نه  نه واته. رانی کوردستان داگیرکه

وان،  گوزاری کۆمپانیاکانی ئه رمایه  سه وان و ڕدان به کانی ئه خشه جکردنی نه کو جبه به

  . پاشکۆی والتانی خودپاشکۆ ڕوخنرا و کرایهمای ئابوری کوردستان  بنه

  

کانی  ما ئابورییه ، ھۆی ورانکردنی بنه وه زانیانه ڕی و نه  خۆشباوه سانك، له وێ که و له لره

تداران  سه زموونی ده م ئه زانی و که کانن، بۆ نه داری و کانه  کشتوکاڵ، ئاژه کوردستان، که

ویش  دات، ئه  گوماندا ده  به یامکی دیکه کان په ووداوهتواری ڕ م که ، به وه گنه ده

 و کردنی  یه که کانی ناوچه ته وه کان و ده  رامیاری زلھزه  به تدارانه سه ی ده وه مدانه وه

. تی ی خۆیه وه ره بوو ده که له می کهوروبو ی کا و به وه  بازاریك بۆ ساخکردنه  به کوردستانه

  لهتی پارتدا،  ی رامیاری پاشکۆیه  سایه  و له ر نییه منه رھه ورستان، چیتر بهوڕۆ جوتیاری ک ئه

روبومی کشتوکایی ئران و  ی به وه ساخکردنه ریکی ستفرۆشك خه ك ده کاندا وه وره  گه شاره

ی  وه بیرکردنه  به کانه کردنی بیری ژاراوی پارته می موتوربه رھه  به مه ئه.  یه  و سوریه تورکیه

 ڕووی   خۆکردنی له رگری له نیا توانای به ك ته وجار نه  ئه ك که یه گه کۆمه.  وه گه کۆمه

لکی ی ئابوری  ك ئابۆقه یه فته ند ھه ، چه وه  ڕووی ئابورییه کو له ، به  نییه وه ربازییه سه

  . شنت وه ده ھه

  

  :راوز په

  

 نوی  تییه  کردوویه»ن نده جاك له«مریکی  هری ئ  نووسه  که ربینکه ی ئاسنین، ده کمه  چه*

 گونجاوترین   و پم وایه »کان  ئاسنینه کمه چه«ناوی  کانی به ناوبانگترین ڕۆمانه  به کك له یه

  . بت ربنه م ده ر ئه رمی باشووری کوردستان، ھه ی ھه وڕۆکه تدارانی ئه سه نو بۆ ده

  

پارتی دیموکراتی (کی نوی  یه ك کوردتکراوه وه) پارتی(ی  واژه  ی که وه ر ئه به ، له وه داخه  به**

م  ی ئه وه موو جارك بۆ جیاکردنه بین، ھه  ناچار ده ، که  بووه وته  جکه ھنده)  پدک-کوردستان

  ی له یه م واژه ر ئه ر کاتك خونه ھه. ین  بده وه  نوی پارتی ناوبراو، ڕوونکردنه  له یه واژه

 ناسکتر  ی پارت به من واژه). پدک(ك   نه ه)حزب(ستم  به وا مه وت، ئه رچاوکه  بهنووسینی مندا

و ) حزب ( یه م واژه بری ئه ر له ندك نووسه  ھه ی که وه ر ئه به ھا له روه بینم، ھه و گونجاوتر ده

  بییه ره  عه)حزب ( ، چونکه یه ه دا ھه که ردوو باره  ھه  له ن، که به کار ده به) حیزب(ھندکی تر 

   له ی که وه ر ئه به ، له یه ه یش ھه)حیزب(ھا  روه نووسرت، ھه بی وا ده ره  ڕنووسی عه و به

  ، که  کورته  ھنده که سره نگی که و ده) ي ( ك به نووسرت نه ده)  سره که ( دا به که بییه ره عه

   بۆ کوردی، واژه  گونجاوترین واژهرترین و ریسه  بده واته که.   نزیکتره وه مه که باری یه له

  ).یپارت ( ، واته یه که التینییه

  

ك  جارییه ته  گه مانیدا، له تی پارله رایه می نونه  سیسته بژاردن له نگدان و ھه  ده***

ی  زۆرینهیدا  که مانییه  پارله ستووره ی ده  چوارچوه لهر پارتك  گه  ئه چونکه. تر نین والوه به



  وا چۆن له تی والتدا بگات، ئه ڕه  یاسای بنه وت ئاوگۆڕ له ست بھنت و بیه ده نگ به ده

ڵ  گه لهمدا  ی سیه زاره ی ھهویال  ڤینزه کان کۆتایی ھات و له په کوژی چه  شه  ڕه به 1973چیلی 

ڕی  چاوه  و جۆره سکی لهنوو ، چاره وه ڕوو بووه کی ڕووبه ره ردان و پیالنی ده ستتوه ندین ده چه

تی  می کۆیالیه ی سیسته وه شاندنه وه تی خوازیاری ھه یه ر بزاڤکی کۆمه گه  ئهخۆ .کات ده

بن و  کانیان ده دیموکراسی و مافی مرۆڤ سواری تانکهرانی  جاردهوا  داری بت، ئه رمایه سه

  !ن که تانی خون ده خهی پاریس  ك کۆمونه وه  گه کۆمه

  

  :ن  بکه م لینکانه کانی دی، کلیکی ئه شه ی به وه ندنهری ھژا بۆ خو خونه

  م که شی یه به
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