
  **!؟کۆماری ئیسالمی بۆ به چوونی مامۆستا ده روشیان بۆ باشووری کوردستان ترس دایده گرێ** 
  

  ڕناس جاف
  

  ل ده سکه وت و    دوانزه سای ڕابوردوودا له باشووری کوردستان، به گه -دوابه دوای ئه وه ی کورد له ده        
    زۆر ده رفه تی زینی ده س که وتووه         سه رکه وتنی شکۆمه ند گه یشتووه، کوردی ڕۆژهه تی کوردستانیش

  .   و گه ل ده رکه ی له ڕوو کراوه ته وه         
  ، کورد له پارچه کانی     به وه ده س خستنی هه ر ماف و ئیمتیاز و سه ربه رزییه ک له الیه ن کوردی باشووره وه

  .  دی کوردستان خاسما له ڕۆژهه تی کوردستان، زتر ورووژاوه      
    هه ر ئه و که ش و هه وا، ته واو چۆکی به دیکتاتۆران و ملھوڕان و کورد چه وسنه کان، داداوه و      
  . خۆ   کاریشی کردۆته سه ر هه وستی وان له حاند کورده کانی نو وتانی      
     نه ک به و مانا ئه وان دانیان به مافی کورداندا ناب و که وتبنه ئاوه دانکردنه وه ی ناوچه کوردییه کان و    
    هه ر وه ها دانی ئازادی فره تر به و ده ڤه رانه، به کو شوه ی سات و سه ودا و مامه ه یان،     
     وئاسای خۆیان ده رخستووهر   گۆڕانی به سه ردا هاتووه و ئه مجاره له ژه تی دکی دیکه وه ڕوواده مام.  
    دانانی چه ندین ده زگای به ناو ڕووناکبیری، مدیایی و چاندی  ته ن بۆ زه قکردنه وه ی پرسی کورد     

  و کشه و پرسه کانی کورد له نو خۆوه، یه ک له  سه ر       له باشووری کوردستان و بڤه کردنی ئاخاوتن  له
  .   ف و ته ه کانه یه حکومه تانی سه رده ستی کوردستان، ده کاریان هناوه      
    ئه م سیاسه ته گه نده ڵ و کرته ی کورد چه وسنه کان، هه تا ڕاده یک کاریگه ر بووه و دابینی نیاز و    
  . پۆخه کانی ئه وانی کردووه  ویست وداخوازه       

  ه کوردییه کانی باشووری کوردستانیش له و نوانه دا که وتوونه ته نو بۆسه و داوی       به داخه وه پارت
  .       ناحه زانی کورد و زۆر جار ملیان بووه به په تی ئه وانه وه و به به زمه که ی ئه وان، هه په ڕیون

  ، گه ل زه بری به وان      پ ڕوونه ئه م هه وست و سیاسه ته ی پارته کوردییه کانی باشووری کوردستان
  . ل بینیوهشی       گه یاندووه و کورد زیانی زۆری

   به ناو  گرووپی هونه ری، ڕۆشنبیری وی"چوار"       ناردن و به ڕکردنی ده یان گرووپ و تاقم و ده سته ی 
ه تی کۆماری ئیسالمی بۆ باشووری کوردستان و ئاۆزاندنی که شی      چاندی به ئیزن نامه ی فه رمی ده و  
  .       هوری ئه ونده رێ، من دنیام جگه له چه واشه کاری چ ده سکه وتکی دی نه بووه

         کۆماری ئیسالمی له و به ستنه دا زۆر ڕمووزنانه  جوووه ته وه و ئیزنی به و تاقم و گرووپانه ی داوه
  ردنی کوردان له و به شه ی کوردستان،   سه ری باشووری کوردستان بده ن که جگه له سه رقاک     

  ته نانه ت جی داخیشه زۆربه ی ئه و ده سته و گرووپانه ، زوانه کوردییه که یان.       چی دیکه یان پ نه بووه
        ئه وه نده کول و کۆه وار بووه، نه یانوراوه ئه وه نده خۆ ده ربخه ن، گه ریش وتوو وژی ڕۆژنامه گه رییان

   خۆ له ه گه ڵ ساز داون، زمانه که ئه وه ند له ت و په ت و چه وت و خوار بووه، هۆساکاری خۆی ویستووه  د     
      قه ره ی ڕاسکردنه وه ی ئه و زمانه خچ و خوار و الر و وره ی بدات که دیاری و ده سکه وتی     

  .   ڕژمه کانی مینا کۆماری ئیسالمییه        
  په ه یکی  ه وه وکردۆت" سپییان" وه ش به ڕاستی ڕووی هه رچی کوردی ڕۆژهه ته    سه ر باری ئه     

  .  به نوچاوانی خۆوه نه خشاندووههه ره بۆریان         
     کۆماری ئیسالمی هه رکه چاک له توخی سه ری فنه گرووپ و تاقم و ده سته گه یشتووه و دنیا بووه له سه ر  

  شی ڕووناکبیری کوردستان، هیچ کاریگه ر ناب و زه ره رکی بۆ په زه کانیش ناب، بۆ خۆش هاسانکاری   که     
  .ده یکی بۆ خۆ خستۆته ڕێ و ژستکیشی پوه لداوه      خستۆته به رده میان و هه ر له و ڕگه شه وه پۆپاگه ن

  او هونه ری و ڕووناکبیری کوردی ڕۆژهه ت بۆ   وه ره و بۆ خۆ ئاوڕک له سه ردانی گرووپه کانی به ن     
  .  باشووری کوردستان بده وه و ئه و دیوه که ی بخونه وه       

  بۆ په ره پدانی گه نده کاری و پ و تاقمانه ده دا و  چلۆنه کۆماری ئیسالمی ئیزن به و هه موو گرو      
  و ماده هۆشبه ره کان، سه ری باشووری کوردستان بده ن  پۆخکردنی که شی پاکی ئه ونده رێ به ده رمانات     
  !؟ ئه وه نده ترسی له دڵ ده نیش،  که چی به چوونی تاقه که سکی ڕووناکبیر و نووسه ری ناسراو     

      مه به ستم پش گرتن به سه فه ر و سه ردانه که ی نووسه ری ئازادیخوازی کوردی ڕۆژهه تی کوردستان   
  .مۆستا ئه لی ئه شره فی ده روشیانه   ما      



   سانه پاشی ئاشناتی چینی ڕووناکبیری باشووری کوردستان، به مامۆستا ده روشیان و  م   به خته وه رانه به   
  زتر له نرخ و   به رهه مه کانی ، زۆر ڕووناکبیر و ده زگا و سه نته ری ڕۆشنبیری وه خۆ که وتوون و       

   ده س مامۆستا ده روشیان ، تگه یشتوون و له زۆر کۆڕ و جڤین ه یڤه سه ربه سته کانی خامه که ی      به های پ
    کۆبوونه و له نو گه ل ڕۆژنامه و گۆڤاراندا، ده سیان داوه ته ڕوونکردنه وه ی چه مکه کانی هزری     و   
  .  بیر و ئه ندشه ی ئه م نووسه ره کورده فارسی نووسه      
    دزه ی ئه م چینه ڕووناکبیره بۆ نو ده زگای ده سه تی کوردی، سه ره نجام به رکی شیرینی ل که وته وه و    
    ئه م به ینه وه زاره تی ڕۆشنبیری حکومه تی هه رمی کوردستان، داوه ت نامه یکی بۆ مامۆستا ده روشیان    
   ل بۆکوره کانی زه مه ن، خرا وه خۆ که وتن و هه زار   نارد هه تا سه ردانکی کوردستانی ئازاد بکات،   
  .  کۆسپ و له مپه ریان خسته سه ر ڕی ئه و سه فه ره     
   ڕووناکبیر و خه باتکاری کوردی ڕۆژهه تی کوردستان به درژایی سانی خه بات و بزاڤی شۆڕشگی و چاندی      

  ای خۆی نواندوه و من نامه وێ ئه و ئاماده بوونه چ و په،       و ڕووناکبیری، ده وری هه ره کارا و ب
  .       به چاالکی تاقم چواره وه، کاڵ و که م ڕه نگ بکه مه وه

  ،"حه سه نی قزجی"،  "گیوی موکریانی"، " حوزنی موکریانیحوسن"       خه باتی ده یان که ه نووسه ری وه ک 
  ،" عه بدو ڕه حمانی زه بیحی"، " همن" ، " هه ژاری موکریانی "،"عه الئه دینی سه جادی         "  

   ئمه یه ، به م مه به ستی من زتر بۆ خۆ سه لمنه ری وته که ی")هدی( خالیدی حیسامی        "      
  ره و پک هاتووه و هه ر جا ئه م ساه دواییانه ده گرته وه که که شکی ئازاد له باشووری کوردستان        
   سه ری باشووری کوردستانیان داوه و هه تا به ئستاشئه م که ناڵ و ئه و ئالییه وه ، تاقمک له الیه ن       

  .بۆ؟ هۆکه ی گه ل ڕوون و خۆیایه.       که س گچه ی بۆ ساز نه کردوون
  .ی له ژر چاودری دایه      ده زگای ئه منی کۆماری ئیسالمی هه ر وا دانه نیشتووه و به وردی هه موو شتک

  .    هه ر بۆیه جارکی تر نیاز ناپاکی کۆماری ئیسالمی ، خۆی له توی په رده یکی دیکه وه ده رخست
   به هه زاران کۆسپی وا نابه زێ ویش کۆماری ئیسالمی ده یناس و قه تنه ئه وه     مامۆستا ده روشیان 

  .بته وه دسارد ،    ئیراده و وره ی له وه به رزتره
         شۆڕشی زانیاریش کارکی کردووه هه موو تخووب و سنوورکی ده سکردی به زاندووه  و ئه مۆکه کورد

   ئاگای له دۆزی گه له که یه تی و ئیدی چه کی ڕزیوی ناحه زانیش      له کوی دونیا بت، به سات 
  .            وه ک جاران گاریگه ر نابت

      
   


