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   جۆره بهبن  ی ده، ئید وه بنه کان بچووک ده مه  ناو گه رو رۆشنبیری کورد له کاتک نووسه

ش یدواجار،  وه نه بکه خۆیان بۆ کۆ نازانن چۆن وتۆ که روون شکاوی ئه رکی ده نووسه
ت  سه ی ده شه ڕه  هه ک یاریزان که هرۆشنبیر و.  وه و نوزانه وه  گوتاری پاڕانه بن به کان ده گوتاره

سلیم  ویش ونای ته  ئه هن، که م ده رهه ری کورد به الی خونه  له م ونایه بت، ئه ریدا زاڵ ده سه به
یلیدا بۆ پارزگاری  ی ربوار سیوه که  نامه  له  مخابن ، که ته سه رو دهری کولتوو ده  قه بوون به

ی نووسراودا   شوه م له ی ئه یه و نامه کو ئه  ناو رۆشنبیری کوردیدا، به  له ه نیی ولر شتکی تازه هه
   له کانی کوردی، بگره نییه ده  ناو مه زگا به  ناو ده  له ی رۆشنبیر رۆژانه وه ، بچووکبوونه دیاره

  .  دیاره  پوهیی ناکۆکی و دووانه  میشه  هه که وردییه ک یاندنه و گۆڤارو راگه رۆژنامه
کان  ر رووداوه رامبه به ینی خۆیدا له  زه ی رۆشنبیری کوردی له وه ونای بچووکبوونه

  وه ڕینه  دوای راپه له: م هۆکار که ر بکرت، یه سه یان له وه ر وردبوونه گه ، ئه یه  ههیلکی زۆر هۆکارگه
م  کانی خۆی، ئه وته کهست ی پاراستنی ده  ناو وزه وته ، که وه ستکارییه رهه  به  رۆشنبیر له که
  دا بوونه وه ر ئه رامبه  به  دیارو ئاشکران، له ی که جۆرانه  جۆربه و ئیمتیازه ش بریتین له وتانه ستکه ده

زموونی  بئه: م هۆکاری دووه.  ت سه ری ده   سبه ت، یان بوون به سه ن ده رو خاوه ئیمزاکه
هۆکاری .  وه بته ڕووی مرۆڤی کوردی ده  رووبه ی که النه گه هو دیارد ر ئه رامبه به ، له دهرۆشنبیری کور

کات   وا ده ، که یه کچتی و شارچتیه ڕه رتی و گه گه ی ناوچه  توندو تیژه و ملمالنیه ئه: م سیه
 کوڕی کۆنی خۆی یان هاوشاری  رگری له ، به م کۆنه  کوڕی ئه رۆشنبیری کوردی ببته

. کرت ست ده رهه ی ئاگایی رۆشنبیری کوردی به وه سکبوونه رته  به وه مه هتد بکات، له.... خۆی



ن  حزبی بت، یا ته سه و ده ، جا ئه ته سه خۆری ده رۆشنبیری کورد مشه: م هۆکاری چواره
  .ساندنی رۆشنبیری کوردی  خه بت به  کۆتادا ده لهش  مه ئه. تی، یان حکومی شیره عه

 
کاردن،  م به ک یاریزانکی کارا ئه ت وه سه ی رۆشنبیردا کاتک ده رانهو هۆکا  رچاوه م سه له
 بۆ  که ش هۆیه مه پندرت، ئه سه ر یاریزاندا ده سه ت به سه ی ده رجانه و مه  خۆیدا ئه وا خۆی له ئه
   له رجانه و مه و مه  به کاتک مرۆڤ ی رۆشنبیر، چونکه وه رچاوبوونی بچووکبوونه به له
با خۆی  ک کورته ی ژیانی کوردیدا وه ر ئاونه رامبه به ، ئیدی له  تکشکندرا وه ییهروون ده
،  وه نووسی کوردییه ی رۆژنامه باره تی کوردی، له سه  ده  که بیره ی له م رۆژه رۆشنبیر ئه.  وه بینته ده

و   ئازادی سنوورداره  کهرگوی رۆشنبیری کوردی،  به ی خسته وه  ئه وه نگکی نرانه  ده چۆن به
رگوی مرۆڤی   به وته که  ده مه ماوێ کاتک ئه وێ و نه بمانه! ن  بڤه مانه ، ئه یه ندێ هلی سوور هه هه
دات و بچووک  ست ده ده  له که  رۆشنبیرییه پاو، ناسنامه ر داسه سه رج به روون تکشکندراو مه ده
نگیان  ری ئازادی ده ک پارزه مۆ وه  ئه م، که که  ده وانه  ئه خودی  من پرسیار له وه لره.  وه بته ده
نگکیان  ت هیچ ده سه ی ده و رایه ر ئه رامبه  به  بۆ له و کاتانه ن، ئه که و ئیمزا ده ساوه  هه لوه
  . وه نگی رۆشنبیر بداته می بده و وه ر جدم ئه  بۆ خونه که کرد، من هۆیه نه

  مه ر ئه سه ی کوردی له خنه ل و ره م، بۆچی نووسینگه که  رۆشنبیری کورد ده  له پرسیار وه لره
  میشه ر ناکرت؟ بۆچی هه سه ی له وه ، هۆکارو الوازی رۆشنبیری کوردی لکۆینیه وه ستته ناوه

  وا له؟ کاتک رۆشنبیر ئا یه ت، دۆنای دۆنی هه سه کانی بۆ ده یله ر مه رامبه به رۆشنبیری کوردی له
لیج   شاعیرانی خه  رک له ، که وه و نوزانه وه  گوتارکی پاڕانه وته  بکه وه گوتاری زانستییانه

مھنانی  رهه هتد، رۆشنبیری کوردی چ پرسیارکی بۆ به...دان و لخۆشبوون و  پیاهه چت له ده
  ؟ گرتووه ی نوی کوردی هه وه نه

ردان  رگه بینت، و و سه پانی کوردی ده ی ناو گۆڕه کانه بچوو و یاریزانه  ئه که" روانینوان"
  !کانی خۆش بت  گوناهه تا له  دیار کوڕی پیاوماقون هه  به کوڕماوه هه

ریت و پیرۆزیی و  ددام و نه کانی سه ی کوڕه  بچکۆنه چه ست چه  ده له" روانینوان"
دا  فرو زریانی تاراوگه  ناو به نگی له دا ده اراوگه ت  ناو کوان و له تدارانی کوردی، رایکرد به سه ده

کانیان لخۆشبوون بۆ   دایکبوونه ژنی له  یادی کوڕو جه مۆ رۆشنبیر، به ست، ئه ی به چلووره
  !کات ڵ هاوشانانی خۆی ده گه  له وه  خواردنه ن و، داوای قاوه که رده روانینوانی کوردی ده

 
  !ی پی نیو ده هه.... بوونت  نده گه ڕه  په له.. .روانینوان .. ی  پی نیو ده هه -
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  گرت، بۆیه ریده تک وه ی بابه وه  بری بوکردنه  له ی که ته  خه و بره  له دنیای رۆشنبیر بریتییه

ی  وه رخۆی، بۆئه سه  سانسۆر له بته  خۆیدا ده ، خۆی له ته و خه مۆکردنی ئه سته رۆشنبیر بۆ ده
موو  ر هه گه ئه! وانی رابگات ر مزی شه  خوانی سه ش به م پناوه  له وه  بازاڕه وته ی بکه هک ته بابه
،   خۆیدا کۆمیدیایه  خۆی له وه بت، ئه وامی هه رده  به م مزه ر ئه سه گی له وک رۆشنبیر ئاماده شه

توانت  زموونی کوردی، چۆن ده ر ئاگایی و ئه سه  توانت بپژته  مرۆڤ چۆن ده چونکه
  ته وتووینه دا که  لره ، ئمه ریتی لھاتووه ک نه ک وه یه موو ئواره  هه  بت که یله و مه رداری ئه ستبه ده

ندان   چه رک به  شاعیرک، یان نووسه که:  یه وه ویش ئه ، ئه وه کجار کۆمیدییه کی یه یه ه ناو هه
ران، ئیدی ئیمتیازاتی پشت مزو  ر دیدی خونه تی به ک خستوویه یه  ماوه  که وه که یه کتبه
 پۆست  زموونی خۆم دوور له ک ئه کات، من وه ست پده رام ده  مه ی خۆلگیرکردن له کۆمه له گه
 وانم رانی مزی شه ران و یاوه موو نووسه  هه دی کرد، که م به وه ، ئه وه رگرتنی رۆشنبیرییه وه
  ، که وه کانه کان و گۆڤاره ی رۆژنامه ڕه و پۆستی الپه ڕه ر الپه سه  به شبوونه  چۆن دابه بینی که ده

ق و  نگاندنی ده سه  هه بن به  ده  رۆشنبیرانه و ورده  ئه کات، که  بر ده وه قک ئه چۆن و چ ئه
ندان   ناو بردنی چه  هۆی له نه بب نگه  ره خۆشه  نه روونه و ده ش ئه وه  بری ئه له! تکستی کوردی

  !یلی جوانی نووسین مه
، چۆن  وه ڕۆکه  بناوه موو ئیمتیازاته و هه  رۆشنبیری کوردی، ئاخۆ به پرسم له  ده وه دا ئه لره

  !کات  دروست ده وه نگدانه قامی کوردیدا ره  پانتایی شه یلی نووسینی ئاگایی کوردی، له مه
ردوو  ر هه سه ک و شارو حزب به ڕه ی گه ردیدا، یاریزانی کارامه ناو دنیای رۆشنبیری کو له
و  ختتر، دروستکردنی خودی ئه مووی سه  هه ، له وه رش و بوبۆته رمی کوردستاندا په هه
کانی دژبوون و،  خۆشییه وا نه یانگریت بۆ توانین، ئه ر ده ر کام به  هه  له ی که زگایانه ده
ر   هه  له نگه ره! زایی که کی هه تا بتوانایی گفتوگۆیه کترو هه یه نان به اننهکتر، د مزانینی یه که به
   بۆیههتد،....الوژ م، گه رده ک رامان، ئاراس، گون، سه یت، وه که دی ده زگا به ندین ده رکدا چه به
 رۆشنبیرانی چی کهن،   بکه ک  کییه کۆڕکی رۆشنبیریی یان چا  که زگایانه  و ده کک له ر یه گه
زگا و  و ده رتاپای ئه  کاتکدا سه له. ن که  و بایکۆتی دهن که تی ده ی تر، دژایه که زگایه ده
مووان   بۆ هه ، که یه وه  پشته ی ئابووری و رۆشنبیریان له رچاوه ک سه کانی، یه ره به ڕوه به
ی  وه مھنانه رهه ، به الوژه ره می گه رهه بهمدن، ئاخۆ  رهه  چی به یه الوژه ره و گه رایه م هه ئه!  شکرایهائ
  ؟! زموونی رۆشنبیری کوردی نییه  خۆیدا بتوانایی و بئه  خۆی له مه ئاخۆ ئه!   نییه الوژه ره گه



مھنانی  رهه ، ئاستی به یه الوژه ره و گه م، ئایا خودی ئه که  رۆشنبیری ده  پرسیار له وه وه له
 دزویر  رامبه ڵ دژی به گه  لهتی رۆشنبیر سایه و که زگا، یان ئه و ده ڵ ئه گه زگا له م ده دژبوونی ئه
  مناهن؟ رهه رۆشنبیری به

مدا  که ی نووسینه وه  خوندنه  له نگه  ره ق و ئاشکران، که  زه کانی کوردی هنده زموونه ئه
  یرانه و قه ست به شتر هه، با که  نائاگایه  کوردییه خۆشییه شبووی نه ران و رۆشنبیرانی دابه نووسه
  و نائاگاییه بت خۆت له یت، ده ت بکه سه  ده ی تۆ داوای ئازادی له وه بری ئه ن، له  بکه کوردییه

م داگیر  که ککی تر پۆسته  یه وه م ئه ر منیش وا ناکه گه ی ئه ی ده ک بی ده وه رزگار کردبت، نه
 ئاست  مۆی کوردی له یرانی ئه  کام قه سوار چاکه 13و  ی ئه وه ئیدی ئیمزا کۆکردنه! کات ده

و  لکی گرنگتر له خۆ شتگه! گۆڕت رمی کوردستان و عراقدا ده مۆی ناو هه کانی ئه رووداوه
داخول  ت و ته وان سیاسه روکاری ئه ک کابرای کۆمیدی سه ، یان وه  ئارادایه  له باس و خواسانه

  ! دنیای کوردی  به نییه
 نابت   پیان وایه  کوردییه  سوار چاکه13و  ر ربوار و ئه گه بژم ئه  ده وه یدا ئه کۆتای له
  وه وانیش ئه ب ئه وان بنن، ده کانی ئه  مافه ت پ له سه کی تر ده زگایه نی پارزگا یان ده نجومه ئه
ڵ  گه روکاریان له  هیچ سه که  وه  ئیمتیازدارانه سه و که  الی ئه چنه ی ده و کاتانه ن، ئه که  بیر نه له

ی  وره خۆری پۆستکی گه ک بژوی ژیان و مشه کو وه ، به دنیای رۆشنبیرو ئازادی نییه
  !ن که تی ئیمتیازکی لده حمه ڕی ره ش چاوه ، ئوه داگیرکردووه

تک  سه  ده بووم که وه  دژی ئه وه  کرده  نووسین و به م به وه ڵ ئه گه ئیدی منیش ربوار گیان له
تی ئازادیت لبکات،  رامه ی ژیان و کبیریاو که شه ڕه ک بووبت هه رکیه  هه ته سه و ده جا ئه

   ئاگاییه وشه پناو هزرو ره رگری له  به و کاته م، ئه ریابی کوڕت بکه  بوونی تۆ و زه رگری له به
تی  خان داوه ن دیوه هتی و خاو شیره ک پیاوکی عه م مخابن تۆ وه ، به یه که کوردییه
  !یت که یان ده وه خواردنه قاوه
دام  ین، سه که  سوپاست ده وه ، ئه ت بووریوه  ئمه وه ریابی کوڕیشته ر خاتری زه به ر له گه ئه

مالو ئیمال  خان و ئه ر خاتری خزم و دیوه به ک و پیاوانی تری کوردیش له حوسن و موباره
  !ن که ر ده  هه نده وه ئه

ئاگایی رۆشنبیری زموونی و نا ندک بئه ک هزرمه کو وه به ..  وه  ناخواته ینوان قاوهروان
 !  کردووهکوردی تووشی شۆک

 
    !ناحیلن.. ت قوڕگی دش  که سپه ئه ..  وه بخه.. اللۆ ده.. اللۆ  ده -
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