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 ن کو ده وهرۆژی روناک   به ،شت عوسمان رده  سه  وان و خوندکاری زانستگه و رۆژنامه ر اندنی نوسهفر

پاشان کوشتنی و فردانی  دا، 2010ی ما 4رۆژی   له ولر ھه  دا له م زانستگه رده به لهرچاوی ئاسایش  به له
م  ی به کداره چه  سته م ده ئه  کات که ده  وه به  ئاماژه دا، 2010ی مای 6رۆژی   له داموسشونکی   ی له که رمه ته

  هم تاوان ئه  توانیوانه  پشیان پ بگرت، بۆیه  یووهوانیت هس ن و که   بووه ھایان ھه تی ره سه لساون، ده ھه  کاره
باشوری   له  ھا تی ره سه ده  ستان ئاشکرایهکی کورد خه  له. ن نجام بده ئهت  بمنه ورۆژی روناک   وھا به ئه

ی  ماله بنه  هر ب سه کانی کداره چه ۆب  ھما ک ی خهکان همانگو  زۆر له  که  یر نییه سه  بۆیه.  نالی ککوردستاندا 
   .ن که بارزانی ده

  
  له  که کشه  رده روه ری په مینستهر  دالوه. د . وه می پرسیار ناداته و وه ئاسایش ھیچ نات   وه که ی تاوانه باره له

بردن دوو  روه تی به سه رۆکی ده سهم  رھه به. د .ری ناوخۆیه الی مینسته  که دۆسیهل  و ده  وه کاته کۆڵ خۆی ده
دوای بكوژانی  ڕان به گه"،  کات، ده یان ده ری تاوان و تکهک جۆ ژر یه  خاته ولر و سلمانی ده رووداوی ھه

ست  دهداومان  ره ندێ سه ئاسایش ھهکانی  ھزهوی  ھه  به ، ستی پكردووه وردی ده  به  و دوو رووداوه ئه
    . "وتووه که
  

دروستکرا و   یه م شوه هکی ل سیناریۆیه  مه حه  وان سۆرانی مامه ر و رۆژنامه کوشتنی نوسه  ت به باره پشتر سه
  له نگی  بده دا داندرا و که ر فایله سه رد له به. کرا و ھیچ نه بوور گوتن  م ھه ، به وه تاوانبارن بدۆزنه  ندرا که به

   .ات کر سه ده ر به ی سهکان ھزه  گومان لهکان  لگه پی به بهتاوانکاران و   که تاوانه  ت به باره سه. کرا  که تاوانه
  

م  کات ئه م وایلده رھه به. د  کهکو  ناکرێ وه  ، بۆیه شت رفاندن و تیرۆرکردنی ئاسایی نییه رده تیرۆرکردنی سه
. درن نجام ده و تیرۆرستان ئه  رده ی جه سته ن ده الیه له  که تاوانی  اندنی دیکهرفی  خانه   بخرته  تاوانه

و   تداری نوسیووه سه و دژی خزانی ده ئه.  کراوهو  شه له رره ھه کان هر نوسین سه له  و   شت شتی نوسیووه دهر سه
ی  سانه و که ئهکان  پی گوتنه ری زۆر و به گه هئ به  ، که کراوهلی کوشتنی  شه ره ھه  وه ناسراوه کی نه ن خه الیه  له
کانی ئاسایش و  رچاوی ھزه به ک لهس کهپاشان . ندن به  وه تداره سه خزانی ده  به  یان کردووه که شه ره ھه
  له خۆیئاسایش کاتکدا   له !؟ وه بکۆلته   و تاوانه چی ئه  لهتوان  دهدا برفندرت، ئاسایش  م زانستگه رده به له

  .  ته سه دا بده م ھزه ئاست ئه
  
  کان ئاماژه و گوتنه  لگه به  راسته ، اوهلس ھه  که تاوانه  و ک به  یه که پشتی تاوانه  نازانم ک له  کو زۆری دیکه وه
ر خزانی  گه ئه  .کان نادیارن المه لماندن وه م ب سه ن، به که ده التدار سه خزانی ده  ر به کانی سه ارهکد هچ  به
ش  م تاونه ئهئاشکرا ناکرن و تاوانباران رگیز  ب ھه ھه  الته سه و ده دا بن، تا ئه و تاوانه پشتی ئه  التدار له سه ده
  . چت ش ده ی سۆرانی گیانگه وه ردی ئه ده به
  
  ؟  زاندووه ربرینی به و سنوری ئازادی ده ؟ ئایا ئه نوسیوهچی و   شت چی گوتووه رده م ئایا سه به



ی  خنه ره" ی که کچه  نه  رۆک خوایه سه  نه"، "ی بارزانیم که من عاشقی کچه"ند نوسینیدا  چه  شت له رده هس
ر  ی بارزانی ھه م کچه شت ئه رده سه  دایه وه گومان له .گرت ی ده که و خزانه رم ھهرۆکی  خودی سه  له  دیانهۆمیک

شت  رده سه. تداری بارزانی ببیندرن سه ی ده ماه کانی بنه ژن و کچه  خته کو زۆر سه روه دیتبت، ھه
ری  ی سه قوله  لهرۆک  وردراوی مای سه وان ده پاسه  ی بهستور وێ شورای ئه یه ده   و ئایرۆنیانه  ئامزانه گاته

 خۆیدا ی که سوکاره ر خۆی و که سه به  و پایه  ندێ پله ھه  ی، پاشان کۆمیدیانه که زن و بچته ناو ماه ببهشدا  ره
ی و  نده ئاست گه  یی و بزاری خۆی له ر توره نوسه. ش بکات دابهیکات  و دهتی  کردویه رم ی ھهرۆک کو سه روه ھه

  خنه ره  کۆمیدیانه  وهبرت، ھاتو رده ده  یه م شوه بهی  که سوکاره رۆک و که سه ی مافیایی و فیوداالنهمی  سته
   . و تانه  خنه ره ر به  داته ده تدار سه کانی خزانی ده هو کار و کرده ،گرت ده
  
تی  سه تدارن و ده سه مووی ده کانیان ھه هسوکار کانی و که کوره و برازا سعود بارزانی، برا و ی مه وه رئه به له
گشتی ندی  وه رژه به  به انندی یوه کانیان په وه کاروکرده  ل له گهھا  روه ھهباشوری کوردستاندا،   من له که یه
ر  سه گوتن له .بت ھه کانیان گوتنی نگاوه ر ورد و درشتی کار و ھه سه له  که ، مافی خه یه ھه   وه کی کوردستانه خه

بانی  بۆ تاله  مه ئه. اتدرژککانیان  بۆ کار و کرده  نجه په  و زمانی ئایرۆنیانه  گالته  تیان بکات و به ژیانی تایبه
تی گشتین و  سایه که  سانه و که دا ئه م بارانه له  چونکه.  روایه ھه  تکی دیکه سه ر ده یا ھهوانیش  التی ئه سه و ده

  .  نده به  وه ندی گشتیه وه رژه به  به  وه نه ل الیه گه  تیان له تایبهژیانی 
  

کوێ   له  ندیه مه وه موو ده م ھه ئه: بپرست  که مافی خهکانیان،  وه التدارانی کورد و کار و کرده سه ده  ت به باره سه
کردنی داگیربۆچی؟   رداگرتن و تانه سه تبه هس م ده ئهکوھات؟   له  یه خانوو و کارگه  وی ریزه موو زه م ھه ئهھات؟ 

م رفاندن و راکشان و ئازاردان  ئهپاوانی سامانی سروشتی کوردستان بۆچی؟ چی؟ ر به  وی و دھات و شار له زه
پاوانی بازاری کوردستان بۆچی؟ ی؟  ک تاکه کردنی خه کۆیلهچ مافک؟   ت به زیندانی تایبهبۆچی؟   ناوبردنه و له

بۆچی؟   رستییه رۆک و پارت په م سه بۆچی؟ ئه  م جوداکارییه ؟ ئهچ مافک  به  له  وپایه موو پله هم ھ هئ
چ   به  یه م خزمخزمنه ئهبۆچی؟   ته تایبه  کداره چه  موو ھزه م ھه چ مافک؟ ئه  کدا به ر خه سه به  وه رزکردنه خۆبه

زۆر  لبژاردن بۆچ؟ به ھه  کاری له ی؟ ساخته تدار تاکه سه سانی ده ی که نده دزی و گه  چاوپۆش له؟ مافک
پارزکردن و  کۆنهگی و فیودالی بۆچی؟  به ره می ده ی سیسته وه ژیاندنهچ مافک؟   التدا به سه ر ده سه پاندن به خۆسه

ی ژنان  وه وساندنه چهالکان بۆچی؟  تی ئایین و مه سه ده  ودان به ھزکرن و بره ک بۆچی؟ به ی خه وه شتنهزانھ نه
ساندنی  ی؟ پاراستنی پیاوکوژان و ژنکوژان بۆچی؟ خه کان تاکه ئیسالمیهپارز و  کۆنه  یی نۆرمه زه ژربه له

ھشتن و نابوتکردنی  ک بۆچ؟ نه لی خه زه وه لی و ته مبه ته  ودان به و بره  ی موفته بۆچی؟ موچه  گه کۆمه
چ مافک؟   به  م ژاره ک به رخواردانی خه رچوو و ده سه نانی خواردنی بهھ  کان بۆچی؟ مه ناوخۆییه رھه به

مالنی تورکیا و  ستله کانی بۆچی؟ ده دام و کوره مالنی سه ستله دهچ مافک؟   ڵ دوژمنانی کورد به گه بازرگانی له
 کانی کورد هلتوری که یی و وه هت ھا نه به تورککردنی بکردن و به ره عه ر بۆچی؟ کوردکوژی بۆچی؟ به ئرانی داگیرکه

ر پشتی کورد بۆچی؟  سه کوردستاندا له  وکردنیان له ه کانیان و قه ه نده گه  تورک و بازرگانه  دان به بۆچی؟ رگه
نفالچیان  ن و ئهانادانی تاوانبار ڕزاگارکردن و پهر پشتی کورد بۆچ؟  سه ب له ره تی عه ب و خه ره ھنانی عه

لکی  ب پرسی خه ئراق  به کوردستان  ی وه لکاندهی؟  التی تاکه سه دوو دهی؟  نیشتیمانی تاکه بۆچی؟ ناپاکی
کان  داگیرکراوه  دابرندراوه  رکوک و ناوچه کهی  سبوونی کشه؟ می فیدرالیتان ؟ کوا سیستهکوردستان بۆچی

بۆ  و فارسب  ره عهتدارانی تورک و  سه دهبۆ واندن  ردانه چی؟ سه بری  نفالچی له راقی ئهگریان بۆ ئبۆچی؟ 
  ی؟  لنی بۆش و درۆ تاکه بهچی؟ 

.  یه وخۆ ھه وخۆ یا ناراسته م یا زۆر، راسته رپرسیاریان که به  و پرسیارانه موو ئه ھه  التدار له سه رانی ده سه
رووی  وه و به نه که هسیان لن  که ب بکرن، مافی خه ن ده ھه  دان پرسیاری دیکه یان و سه و ده  مانه ئه



المی  وهدوای  بهو  ن کان بکه واییه م و ناره ر سته بهرام به له  سته روه ھه  که مافی خه.  وه نه بده داانتداری سه ده
  . ون بکه داکانی خۆیان رانی و بزاریه نیگه

  
  ن له که ده  که بزاره  هک کانی خه هشکی بچوکی ئازار ی به ونه  کان که واییه ناره  تۆزقالک له  شت ھاتووه رده هس

کانی  هنتپی گو به. برت ریانده ده  ونکی ئایرۆنیانه ی خه شوه کاندا به و سایته  کی بچوکی رۆژنامه یه گۆشه
ی  شه ره ھه  ست به ون و ده که ده  قاژه له په به  مه بارزانی بهسعود  مهکانی  ره تۆقنه  سته داروده ،شت خۆی رده هس
 ، کی راستی نییه یه بنچینه  وتنهم گ ئه ؟! ره روه  یاسا سه ده   میشه ھهسعود بارزانی  مه  دیاره. ن که دهو  ئه وشتنیک

  .  نییه انھیچ نرخکی کانیدا سته و دارودهرۆک  سهئاست   ا و کانون لهدادگ
  
یا  لگیراو خنه سی ره ، که  بوایه ھه  یه ندا ھهکا دهئازا  وته  کو له وا وه کوردستاندا کانونی ره  ر له گه ئهالم  به

وای  کی ره یه ی پرۆسه رگه لهوسا دادگا  برد، ئه کان ده نای بۆ دادگا و رگا کانونیه ھات په دهرکراو  ھرشبۆسه
ر پشلی  هگ ئه،  ی شکاندوه سکی دیکه و ئازادی که  پشلکاری کردوه  سه و که ئه ئایا  کهدا  بیاری دهدا  کانونیانه

  . کرت ی دیار ده زاکهسپی کانون   کانونی کردبت به
  
ر  سه چاره  که رانی تاوانه نھا سزادانی بکه ر ته ھه.  والیه مالوئه ، تاوانکی بئه شت کراوه رده زه  ر به رامبه ی به وه ئه

سرور  ، مه سعود بارزانییه مه  سه و که ا ئهوج ئه. ن سزا بدرن وه که پشتی بیاره  ی له وانه ئه  کو پویسته ، به نییه
نجام دابت،  یان ئه م تاوانه ت ئه سه کانی ده کداره کان راست بن و چه ر گومانه گه ئه.  گرنگ نییه  یاکیه  بارزانییه

و  ئه ناکرت و تا  یه ھه  ی که ته سه م ده ی ئه یهژر سا مرۆی کوردستاندا له ئه  له  ری دادوه  یشتن به گه
یان تائستا بۆ  که  نجام داوه ئهتریان  وره زۆر گه  مه وانی لهات   تدارانه سه و ده ئه. ش مابت ناکرت ته سه ده

  . کانی ستات دان زراوه زگا و دامه دهو   گه کۆمهوی ور سه خۆیان لهتائستا   ر، چونکه سه چۆته
  
ی  رنامه به  له  و رۆژانه  وه ربرینه ی ئازادی ده خانه  چته کاندا ده هئازاد  والته  تی له شت گوتوویه رده هی س وه ئه
یا ی  که ره روبه دهرۆک و  سوکاری سه که رۆک، سه  زیاتر به  وه دا زۆر له کانی دیکه ناه ڤزیۆنی و که له ته
و ی کۆمیدی  خنه رت و رهک سانه ده م که به  گاته. گوترت دهکان  نده مه وله تدار یا ده سه ده  تییه سایه که

ر بۆ  ھه ..کرت ھتد کان ده یهوای ناره  به  ئاماژه ، وه کرنه کرت، درۆکانیان سپی ده ده  ئامزیان ئارسته گالته
  یه م شیوه ی له کانی دیکه رنامه بهیا  The Tonight Show یا  Late Showریکی  مه ی ئه رنامه یری به سه  نمونه

تی  ویستوویه ش ی گیانگهشت رده هس  وێ که که رده وجا بۆمان ده ئه ن، وروپا بکه ی ئه تانی دیکهریکا و و مه ئه  له
دا ئازادی  م وتانه له  که  هبوو وه ویش ئاگاداری ئه ئه  دیاره. ر به کانی بگرته خنه کردنی ره بۆ ئاراسته  م رگایه ئه

پوستبوونی   هل  و وایکردووه ترسی ئه م نه ر ناون، به ھه  نهمکا م چه کوردستاندا ئه  و له  یه و دیموکراسی ھه
  . ریان ببرت و ده  وه کاته سنه ربرینیان بگات، ده
  
.  کان کردووه گره خنه ره  پنوسه  یان له شه ره دا ھه ل بۆنه گه  الت له سه رپرسانی ده به  سعود بارزانی و زۆر له مه
وخۆی  راستهی  شه ره ھه  بۆیه. ئازاردراون یا تیرۆرکراوندا  یه م چوارچوه بردوودا لهرا  له  سانی دیکه کو که روه ھه
  که  ته م بابه ستدار به یوه کانی په فاکته .دا م تاوانه وان له ر ئه سه اتهخ گومان ده  که  یه رکی دیکه تدارن فاکته سه ده

کو گومانلکراوی  التدار وه سه ی بارزانی ده ماه بنه  ر به نی سهکا ھزه  ن که که واده  گوترن و ده  وه ته بوکراونه
  .یر بکرن م سه که یه
  



ئازادی  نگی رته انی سنورداریی و بهپیشاندن  جارکی دیکه  کهتاوان کانی ر نوسینه سه شت له رده ناوبردنی سه له
خزانی انونی مافیایی کریی  روه وونی سهشاندانی بپی  باشوری کوردستاندا، جارکی دیکه  له  ربرینه دهگوتن و 

ئاست   یی کانون و دادگا له وته ککه نابوتی و په  روو، جارکی دیکه خاته کوردستاندا ده  لهالتدار  سه ده
   .دات پیشان ده نادیموکراسیتی  سه سوری ده وری سن  دات، جارکی دیکه وتدا پیشان ده  تداردا له سه ده
  


