
کان  رگه  وپشمه کۆردستانپۆستتی سایتی  تایبه کان به  ب پرنسیپه هڕ بۆ ماپه  

!وای سو  

  ، لهندی قادر زه نوی  ن به من ئاشکرا به م له ه  قه ک ، به یه  جنونامه٢٠١١.٠١.٠٨ برواری  به
 " وه  ژرپرسیاره وتۆته کهری قازی بۆ می ریی ئه وه بیره" ردی   سه ژیر ، لهپۆستداری کوردستان ماپه

،  یه وه  روونکردنه م کورته اکارم ئهوانی داو  رۆژنامه پیی یاسای مدیا و  به. وه بو بۆته ر من  سه له
.وه نه ندیدا، بو بکه م پوه  لهبۆئاگاداریی گشتی  

 

:بۆ ئاگاداریی رای گشتیی ھاووتیان  

چاپ _ کانم   سیاسییه  رییه  وه  بیره  شک له به_ نوی   ر، نووسراوکی من به  و به مه ک له یه ماوه
 پ ر  به وتۆته ، که وه سکه ن که ن چه  الیه  وا له ناڕه  ی من، به و نووسراوه ئه  .وه  بوبۆتهو

،   مژینه ی لهرز ن غه کی و خاوه مه دارکی رهواد سه  سکی کۆلکه ند که پژانکی ناسالمی چه ھه
دا ھیچ  م رییه  کردن و لهتبار  و، تۆمه جنوپدان وتوونه ، لمکه کی بازاریانه  یه  شوه به

  .وه  ھشتۆته سنوورکیان نه

 

 بۆق  ک، نه  خه تیم به سووکایه و  جنو ڕه ھلی شه  ئه  نه ی سرشتی زاتی خۆم، که  گوره دا، به لره
،   رووندایه  دڵ و ده واریم له گای کورده سکی کۆمه  کهن و  ھیچ الیهتی  دوژمنایه  زگم و، نه له

 وی مه ، ده یه نده وه ئه. دا نابینم وپله  خۆم له  وڕێ چۆنکه سانی بج  وم بۆ کهر جواب و سه ناچمه
 ند خاکی  رچه  سه  له ، وتب که رچاو نه ی منیان به  که  نووسراوه ی که ودۆستانه ینی ئه هز

:  وه هم  نادۆستانه روونکه سه ندکه وچه ی ئه کارانه واشه چه  

 

س و   مژووم بۆ ھیچکه تاریخ و ، نه ومهنووسی ی خۆشمدا که تای نووسراوه ره سه ک لهروه   ھه _١
  ی که وجیه ریی خۆم، تا ئه وه  بیرهر من ھه.   توانای مندایه ش له کاره و  ئه ، نه نک نووسیوه الیه

و   خۆمی تدابووم، ئه ی که وتانه سوکه م ھه ، ئه واته. ز  کاغهر سه  ته ، ھناومه وه بیرم ھاتۆته وه
 ی خۆمدا ب و، رکخراوه حیز له ی خۆم ساه ٥٠ _٤٠ی تکۆشانی سیاسی   ماوه  له ی که ڕووداوانه

.ب و، ک نا  دهخۆش  ک پی بوه  نه وه ، ئدی چاوم له وه ته تب، ھناومه و رچاوم که به  

  ...گرێ و، ئی ک نا ی ک ده که له نی که کورد گوته

ئاشکراو،   به  نهسک ئفتیرام بۆھیچ که ت و وھین وتۆمه ترکدا، ته  سه ھج شوین ود و من له_٢
 و  باتی رزگاریخوازیی کورد رزی خه ر به ھیدانی سه  شه بۆ ھیچکام له ھا روه ،ھه خشکه  به نه

   له شنه و چه رنا، کاری له  ھه" کاک فایق" یمان موعینی  سوله بۆ کاك، جا ستوه به نه  ھهکوردستان



ر راو  سه  له وتوه که دۆست و ھاوکاربووم، واھه رزیان ڵ به  گه من ساھای ساڵ ده.  وه شته من ناوه
  تمان تنه زو، حورمهسنووری ر ن ، به وه کردۆته نه کمان بیر ک یه بۆچوون، ناکۆک بووین، وه

 ، جا رزی مامۆستام لناوه ک وابوه، من ک مامۆستایه  وه میشه یمان بۆ من ھه اک سوله ک.ڕاندوه په
  بۆیه.  قاسملوھید دوکتور ش شه یه و شوه ر به بووبین، ھه ک نه هک ی شتکیش وه موو ھه ر  سه با له
. ن  بکه ی پوه گوترێ، موزایده  دهنرم  گه ک له وال، وه مالوئه ست ناکا ئه پوه  

، کان ی سانی شسته که کداریه  چه وه ترکی کتبی خۆمدا، دژی جوونه  ھیچ  دو، سه من له_٣
  هبوو  گونجاو نه بارو ماندا پ له وکات و، زه کانم له رجه  مهلو  ھه یه نده وه ، ئه نووسیوه  نه خراپمدژو

  .وه مه که  بیردهروا  ئستاش ھهو

 چوون، با مان که که  کیس خه م و حاس، له رھه ب به  به  دشی که انهد کوڕ وکوڕه رگم بۆ ئه من جه
. ناو ناوان ن ساحیب تاپیان بنه که لنهرست، خۆیان  لپه  ھهککی خه  

   له ، بجگه مبوه نه و  نیه _ حیزبی شیوعی عیراق_ ولی کابرا   قه ڵ به گه م دهتک  ھچ دژایهمن_٤
یمانی  تی و ھاوپه وراندا، دۆستایه م ده عی له حیزبی شیو که  وه اردۆتهمش ن نه   به.تی دوستایه

یلوول،  ڵ شۆرشی ئه گه تی ده  دژایه تبوه ش، که وپیه ر به بوو، ھه تی ئراق ھه  حکوومه  ڵ گه ده
 یمانی و ھاوپه و  دژ به ڕای خۆم  من به.رپاب ک به یه تی وت، کشه ه رۆژھ بوو له پشیانخؤش

برد،   دهیان ڕوه  کوردستان، بهتی ررۆژھه سه ماندا، له  زهو  له یان بووم که و بۆچوونه به دژ
. پناوێسی نگی که دته  

 

ن  جیاتی خاوه  له بم که رده ن، ئازاد، ده  ک ده ی خۆم بۆ مدیای وه ژاره وپه  کوتاییدا، داخ له
 جگای داھنانی  ی خۆیی، به گه تی کۆمه یهسا تی که  حورمه پارزگاری له  ئاست واری له شونه

سانی ب جوڕی  رمی بۆکه  ی بازاڕگه وه  کردنهی بو  مینه ریتی ئینسانی، زه داب و نه
.خسنن ره جنوفرۆش، ده  

 

میر  قازی ئه  

٢٠١١.٠١.١٠ 

 

 


