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  ...!!!!!ی چیتر وه بۆ ئه
  وره  گه نه سه فای حه مسته

  
رگرێ بۆ  شارکی بۆ وه  موسته  کۆنهی  نامهبت دایکی نفال کراو، ناچار نه  کوڕی  باوککی ئهی چیتر  وه بۆ ئه
  ؟...ژی و مه مره کی مه یه  مووچه کی حکومی، به یه رمانگه  فه زراندنی له دامه
م   ئهی رگه پشمه ری نگه سههیدی  ک شه عس، وه تاوانی به ری پ له نگه  گۆڕی سه ی چیتر جاشکی گۆڕ به وه بۆئه

  ؟...درێ م نه ه  قه ، له  ناوی کورد ک به یه وه ته  بوونی نه رگری له به و یاڵ و شاخ و ئه
وسای  ئه  هاوکاریی که رده  ڕوو زه ڕۆژنامه زمانی خۆی له  به دناو که به کی هنفالچی  ئه ی چیتر کۆنه وه بۆ ئه

چوار ... دا که  کورد قانه نفاله  ئه  لهکانی یی و جاشه که وجه وخۆیی و فه شداری ڕاسته سی چاالکی و بهبا عس، به
  ؟...ک دانمارک وروپی وه  ووتکی ئه بت له  نه  ی پارتی رپرسی ناوچه ساڵ به
 کوو  و هاووتی به رگه هدان پشم  خونی سه  به نجه ستوو په ر ده ک هه شارکی نه  موسته ی چیتر کۆنه وه بۆ ئه
  ؟ ... پارتیر لیستی سه قین له رپرسی ئاسایشی خانه  به بته نه...  قاقاش سوور  تا بینه
   پیاو  ی  کۆنه سته ر ده کو سه  ، به جاشک ر کۆنه ک هه ی چیتر نه وه بۆ ئه

توانی  و نه ی ئه  ب نامه ن،  بهکا  کۆنه رگه ر لیستی پشمه سه ر له ی پشده  ناوچه ، لهرۆک جاشک سهکوژکی 
ت باوکت   براکه  زۆر نزیکه ی ، که  مرۆڤی بۆ دابین بکه  به کی شایسته یه ت  مووچه که هیده  شه براو باوکه

  ؟...هید کرابت  ستی خۆی شه ده به
ی  لیل و کۆیله هاتوو، چیتر زه ست نه ده ی هیچ له ی هاووتی سفری پاش فاریزه ئمهی کورد،  ی ئمه وه بۆ ئه

  تی کوردی  سه بین ، ئه ی ده  نه ستی ئوه ده
 و مافی زافی دیموکراسی رم ، الف و گه تی هه کومه ح  خۆتان ناوه ناو تان له  که..!!! ووچ تک نه سه هیچ ده  له

کانی  تیه ههام  نه عات بۆ باس خواس له  سهنۆنیا  ته   تان توانیوه ساڵ نه ن، دوای نۆزده ده مرۆڤ ل ئه
  .ن رخان بکه نفال ته ی ئه پاشماوه

ن  رار بکه ر قه ک به یاسایه. ریتان  رابه یو نا به نده  گه تی پاو پ له سه  ده  ساڵ له  دوای شانزه تان توانیوه نه
  .یر بکرێ ک کوشتنی مرۆڤ سه  وهژنم کوشتنی  النی که،
رانتان  نگه س و کارو هاو سه و که هما ۆ خۆتان و بنهرو خۆشی ب خ تی لواو لو له سه  ده  ساڵ له وای شانزهد
گایی د تاوانبارکی کورد کوژ دا تان توانیووه ر نه ک هه نه.  چی نفال  ئه عسی و کۆنه  به جاش و کۆنه    کۆنه له
  .دانیان بوون کردنوو ، داده وخۆی دادگایی نه کوو ڕگری ڕاسته ن ، به بکه
و  ری ئه ن نونه ی ئستا هه ته سه و ده ک ئه  وه ین ، ئوه  خۆمان بکه  پرسیارک له ب ئمه ڕاست ئه رێ به ئه
   .کانن یهچنفال  جاش و ئه کۆنه.. ری یان نونه. نگی پداون  ده ن که ره ماوه جه
 و بنی ری زمان سه. .مان رم رۆکی هه ال سه ین، له به ر ئه سه مین  ژیان به ر زه ی سه یه  کام گۆشه  له ئمه

لی  گه  ک پر بهی جرت که نده ست و پوه دهموو ڕۆژێ خۆیی و  چی هه ، که و شتی تره ری  یاسا روه زمانی سه
  ؟..ن ده باس بایز ل ئه  جاش عه ستی کۆنه سوو کاری قوربانیانی ده  بۆ کهگ لی به عه
دان بۆ   سداره رچونی سزای له ی ده  بۆنه رم نچیر بارزانی به تی هه رۆکی حکومه ی ڕابووردو ، سه مۆژانه له
 نوسانا ووتی  می پرسیاری ڕۆژنامه وه له...!!! یری شکاند کرکی سه شه. عس رانی تری به لی کیمیایی و سه عه
من نازانم ئاخۆ . ین که  دادگایان ئه سلیم به  داوای کردوون تهن   دادگای بای تاوا ی که و تاوانبارانه موو ئه هه
  ؟...  شکاندوه له ر بۆ موجامه ی هه کره م شه یاخود ئه.   مامی کردووهسعودی  مه کاک نابی پرسی به جه

 پارتی  گیانی  دۆستی گیانی به جاشی ناوزڕاو،  کۆنه....عس می به رده ترین تاوانباری سه وره  گه یان بیری چووه
موو چاو  هه  ، لهو هاووتی رگه یان پشمه هید کردنی ده  شه تبار به  تۆمهباس بایزی عهی بارزانی  ماه و بنه
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 نا  و زاته رموێ تا ئه مر بفه رم ئه رۆکی هه ب  سه  ، ئه یه وه رجی ئه نیا مه کانیا ته و باسه وتنوو قسه پکه
  ؟...ی دادگا بب  ئاماده که موباره

قیش ، دوای ای فیدڕای عرت مه ناو حکو رۆکی به ، مام سه هقۆرت قوزه جی سندان   له ندکی کوردی ئه په
ر  سه عس به می به رده ووتی سه.. فزۆنیدا له وتنکی ته چاو پکه له! ببورن کاول کردنی،، .... ی ئازادی  پرۆسه
کانیان پ  قه حه...  قیان خوراوه  حه  که یه سانه و که ئهمی  رده تی، ئستا سه داله می ناعه رده  سه واته..چوو
  .رۆک  نابی سه  ڕاوژکاری جه  بوو بهڕایی سامه فیق  وهبرد ند مانگکی نه  ؟ چه.... وه ینه بده
 وتی بین دارکمان ی هاو ست دێ بین ئمه ده مان له نده وه ر ئه هه
  ؟.. هینه.... ری ردووک سه  هه یه وه سته ده به

  ؟..ب رۆک نه ڕایی ڕاوژکاری سه فیق سامه وه.. ی چیتر وه بۆ ئه
  بن سی نه تی و پارتی فریا ڕه کیه کانی یه جی نامه زره نزار خه.. ی چیتر وه بۆ ئه
  ؟..بت ی بارزانی نه ماه استی  بنهم  جاش ده باس بایزی کۆنه عه.. ی چیتر وه بۆ ئه
  ؟..ن ده ڵ نه کان هه نفالچیه ڵ ئه گه ستی له  پکی مه وانه کانمان شه ه نده  گه هرپرس  به وانه ی چیترشه وه بۆ ئه
نفال   ئهکی  نفالچیه ئه.. بین نفال نه ی ئه  پیاوکی پاشماوه ژنکی ، پیره ب پیره ر هیچ نه هه.. ی چیتر وه بۆ ئه
  ؟�چت توو نه یه یانا  نه که رگا شه ر ده به  بهکی دوا مۆدیل  سواری مۆنیکایه به... یان که ری گونده که

  ؟..نفال ی ئه می پاشماوه دان مریه یان و سه ی ده م بۆغچه رده به بین له زار نه رمه شه.. ی چیتر وه بۆئه
مانوو ، چیتر  وانه کابوسی شه  بنه و روحی پاکی دوعاکاندا نه سته جه کانی آشایان به رده به.. ی چیتر وه ئه بۆه
  ؟..بین  نه یه  هه رچی مینه ردی هه ڕوو زهتوو   جاه خه

  ؟؟..ین  چی بکه  ئمه پویسته
  ..!! بین وه دوای ڕیفۆرمه به

ابینا قاقایان نقومی تموویان  ر هه  ڕکخراو، هه مه  حزب، که رپرس، کامه  به مه ؟ کا..ڵ ک گه ڕیفۆرم له
  ..! یه نده گه

رمانی  ڕی فه چاوهنفال چی  ئهچی و نده شی گه سترژی هاوبه دنیام ، ده.. ڕین قام ڕاپه رشه  سه بژینه
  .رۆکن سه
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