
 .یی زان ئاکرهخاتو سۆکانی  یڤه ر په سه ك له تبینیه

 *      چیرۆك* 

ندك   ھه و پش خۆی به مه ك له یه یی ماوه ان ئاکرهۆزان خاتو سیزز ئه

ری   نونه  به هوو بو  ئه  ی که وه  عینوانی ئه  به ندا ناساند ژنانی ھۆه

 وژنانه  ئه ی  که وه هب ئ به.  کوردوستان  بۆ کاروباری ژنان تی حکومه

  له و ژنانه  ئه ی که وه ب ئه به. ویان دیب   ستی ئه و پش ج ده وه له

 شل  کانی خاتو سوزان یڤه ن گویان بۆ په ڕ بکه ست تپه کانی ده نجه په

و ب   دکی ساف ن گرفت  به کو  ژنکی کوردی خاوه روه منیش ھه کرد

یدا  داوای  که  ڕۆژی خۆناسینه و سوزان لهپاشان خات.  بوام کرد  گروه

م من  ی ، به و خۆ ناسینه ر ئه سه تکی بۆ بنوسم له  بابه  من کرد که له

کانی  و باسی پارته  ئه که  چونه  تیه رایه و نونه بو له ھیچم بۆ ئاشکرا نه

  مان زانی که نده وه نھا ئه ته. کرد  زمونی خۆی نه ندای کرد باسی ئه ھۆه

 خاتوو سوزان    کهوئاشکرابو ش  وه م ئه به .   ندازیاره خاتوو سوزان ئه

ری  سك نونه ب که چۆن دهم نازانم  کوردی نازان،بهخوندنو نوسینی 

 بکات  کو من وه  ھا ژنی زاره  ھه تی رایه و نونه  بتکوردستان  تی  ومهحک

و  مان کاتدا خوندن ھه  م له بکات به کو من  ژنی وه ندین  چه  بۆ قسه

خۆی    کاری ژنك   رسوڕمانه  جگای سه  ، بۆیه زان نه کوردی نوسینی 

کو ژنکی  ری من وه نونه ه زان ببت ب نه  و کوردی باش بتندازیاری  ئه

 خاتوو   به کو ژنکی زۆر ساده منش وه .شمان قبوڵ کرد  وه وا ئه کورد ئه

ی گیرو  تی ژنان بده ری منی ھاتوی یارمه نهووت ، ئستا تۆ نو سوزانم

توانی   ده یه کو ژنکی کورد گرفتم ھه من وه. یت ر بکه سه گرفتیان بۆ چاره

 بزانم  که باس   بۆم  ی ئاده ،  سوزان ووتی ؟ خاتوو یت بده تیم  یارمه

ی خۆمم بۆ باس  که گرفته   ژنکی زۆر ساده کو  منیش وه  ت چیه که گرفته

خاتوو بو    ڕو نه لکترۆنی بوو  ڕوبه و  ئه من و  ئه یڤی م په ه ب .کرد 

 من  کانم  کرد ، پاشان ووتی ، ببوره  نوسینه له ندك چاوی  سوزان ھه

ت  ر خه سه ب ماڵ ئاوا  له  و  به  نده وه ئه ر ھه م  تیت بده ناتوانم یارمه

ك خراوی ژنانی رپرسی ڕ تی کوردوستان و به ری حکومه  نونه ئایه.ما نه

 جگای   هو بو وه  ؟  ئه وه نه  بده می ژنان  وه یه و شوه ب به وروپا  ده ئه

خاتو سوزانم  تریش من  ند جارکی  چه ش وه سوڕمانی من  پاش ئهر سه

. ڵ من  گه  له کردوه ی نه و گرفته م ئیتر ببای بب  باسی ئه   به بینیوه
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و خۆی  ر ئه گه ئه. بت  قبوڵ ر    نونه   بهمو ك من ئه یه  تا چ ڕاده ئایه

موو ژنك  رق و جیاوازی کار بۆ ھه ب ب فه زان ده ری ژنان ده  نونه به

ند  چه  به یه وه ئهفی  ده نھا ھه  خاتوو سوزان ته  که وه  داخه م به بکات به

زانم  نا دیوه س ئیتر ھیچی ترمان ل نه و به م ری ئوه ژنك ب من نونه

 و زانیننای  ئمه که  تییه یارمه کام  ن  یا ؟ دات  چۆن ئه ژنان تی ارمهی

میدیاکان  مان ڕله  په یی له گله وت  مه منیش دھار حاڵ  به .  مان دیوه هن

 چاوی  نه وێ خۆڵ بکه تانه ی ده تا که ی ؟ ھه تا که ی ھه نده  گه م که بکه

م   من ده  ناو کورد دا  له  وه بته نا  خزم  خزمنه ی تا که ھه  وه ئمه

 خزم  ندازیار به ئه سانی   که بۆیه   ماوه ندازیاری خری نه ئه  کاری دیاره

ش  وه ڵ ئه گه هل  منکو ختی وه بهد زاران ژنی به ری ھه نونه  بته  ده خزمنه

 زۆر  وه  ئه ، ئاخر وه ی کوردی بنوست یان بخونته  نازان دوو ووشه که

 ووتی   له  که وه داخه م به به. مان و ژنانی کورد ڕله ر په سه له وت که ده

.  بین  ورده  ده نھا خزم خزمنه چاو ناکریت ته پسپۆڕی ڕه  کاری ئمه

سکی  که ر  کسه  یه  . ی بینین ڕۆژانه  ده  که یه نده گه موو م ھه دوای ئه له

  م بهو، من بوووتی   وه و پاشان ھاته کرد یر دانی کوردوستان تریش سه

منیش . وروپام موو ئه ژنانی ھه  ری تی کوردوستان من نونه حکومه ری نونه

کوردوستان   له ووتم دیاره  وه یاه ریای خه  ده وتمه رم گژی خواردو  که سه

 دنیا   ئاگای له ماوه وروپا ژن نه  ئه  له ، دیاره  وه خشنه به تی ده رایه نونه

ککیان   یه  ری خۆی  که نونه   ند ژنك بکات به ت چه ب حکومه بت ده

سکی تریشین  که ڕی چاوهو   ککیان کوردی نازان و یه ساه 26 نی مه ته

ژنانی   ر کار وا بوات گه  ئه ته به   ھه  کیه یان م جاره  ئه بزانین با 

پویان ب   مانانیش ده و ئمه ر  نونه بن به موو ده ھهری حزب  وروبه ده

ن ژنا موو  ھه زان که ده  وا تی کوردوستان حکومه   که وه داخه بۆ دانین به

   که تیه  سوکایه وه ئه ڕای من   به م ، به  یهی دنیا ن وتون ئاگایان له خه

ی   پۆسته  تا ئه  ک کیه  ژنان  تا ئستا نازانن که یکات به ت ده حکومه

 ناو  موو شتك له  ھه که وت  ر که ئستا من بۆم ده م  ست  به  ده هن بده

تی  رایه نونه  و ھیچی تر کاسان که رگرتنه وه  نھا پاره  ته کوردا ڕۆتینه

 بزان   خۆی و باپیری زانن زمانی باو ر ھیچ نه ر ھه گه ب ئه ن ده که ده

نازانن  کوردی    ر که ونه ن ن بهوبو س که  تا ئیستا دوو وه داخه م به به

 بۆ  ری خۆیاندا و پرسه سه به  ب ژنان قوڕ بکه ئیتر دهو بنوسن  وه بخونه

ی  نده ه گ  چونکه  شتی تر بن ڕی  زیاتر ناب چاوه وه خۆیان دانن  له
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و  ئه ڵ گه له گرفتکم   من ھیچ  ته به  ھه ئازیزانم ،  یه و ڕاده  ئه شته گه

  رم بیت که  نونه وت ده سکم  کهم من   نایان ناسام  به  وه هی نی ژنانه

رکم  من نونه   وه بداته المم   وه  بتوانت ڵ کرد گه له م  قسه کوردی  به

 .بژاردبت م  خۆم ھه رکم قبوه  من نونهبت زموون ن ئه خاوه  که قبوه

تر  بت ژنانی  نهحزبیند ژنکی  نھا چه  ته  که یهی قبوڵ ن رکم من نوینه

ی  ردی بناغه تی ڕوخاندنی به  ئاقیبه م کارانه وای من ئه ب بهی ناسن  نه

 که  ب باش بزانن  ده  تیه مرۆڤایه تی  رۆحیه  دانی  ست ده له  که یه وه ته نه

ر  سه گرتن له نهنھا بۆ و  ته که سك ك که نهجگای شیاو  سی شیاو بۆ که 

تی  زان ڕۆحی یارمه نه ك زان نه نه ھیچی تر   خۆ نواندنو  کان سایته

.کی بدات  تی خه ب یارمه و چۆن ده چیه

. دات   وست ده ن ھه سکی خاوه موو که  ئازاری ھه مه راستی ئه به

  کارانه و    ئه وه کراوه  چاوکی  کوردوستان  به تی  حکومه وارم که ئومیده

ر  گه  ئه  وه نه ھا  چاویان بکه روه کی کوردستانیش  ھه چاو بکات و خه ڕه

 ئابومان  چونکهن  که مه  قبویانبن   نه  پۆستانه جۆرهو سك شیاوی ئه که

  ی که و پۆسته  پسپۆڕ بت له  که ن سک قبوڵ بکه  وتانا  که چت له ده

.قی تاکی کورد  ئه  به  یاریکردنه وه  ئهبت نهر وا گه ئهخشرت  به پی ده

ربگرت و دی فراوان  ند وه ھه به  من  ی که خنه م خاتوو سۆزان ڕهھیوادار

ی  نده گه  مان واز له رله کو په انیش وهتی کوردوست ھا حکومه وهر ھه و بت

   .موو شتکه  ھه  ئاگای له وتوه  خه  نهل  گه   چونکه تکایهبنن 

ڵ ڕزم گه له
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