
دۆڕاوهم گشتپرسییهبۆئه22/ وهکورته

ربهنی سهیانراگه(:و نوسینما وتومهبۆنهندینچه
ئیراکی بهگشتپرسی نهبهم باشوری کوردستانهخۆ ئه)گشتپرسینیهبه
ڤایرۆسی ش،م گشتپرسییهئه.وهتابهوهبیهرهئه

بابزانین چۆن؟! ڵ خۆیا ھهگهنی لهندۆڕا

:به

کانیتری کوردییهرکوکو ناوچهکهھهی ناو نهوابه،ناو باشورکانیمینهکه-1
خۆییربهنگ بۆسه، دهدانیشتوانی%15خهئهی ھهوهرهده

.ننادهکوردستان

%24گاتهان ئهیمانیان،رلهکانی پهراورد بهبهکان، بهخوازهگۆڕان-2
مانیش رلهر پههگئهت نانهته.. نخۆیی نادهربهسهنگ بۆده،ڕقی پارتیلهوئاسا

نگشیان بریاری دهکهتییهرکردایهو سهوهکهتهزارهدو وهو وه
ن، خۆیی نادهربهسهنگ بۆر دهک ھهان نهیکهرهماوهوا جهخۆیی بدا، ئهربهبۆسه

!انخۆییکهتییهرکردایهسهڕواننهئهوهو گومانهخنهچاوی رهبه

ت ر دو پهسهلهمیشهھه،وهبهکورسیش، که18ن ی خاوهیه-3
رجدانان مهتهوتونهکهر لهتا ھهوهئه.مانیش فتنگی ئهدهی ، نیوهنهکیاریئه
وئهنیمان خاوهئهشمان بیرنهوهئه! دارسییهگشتپولهشداربونبۆبه
وهمهنی کهالیهبۆیه به.)ونی شاعیرانهتی کوردی خهده(ئهن کههیرمودهفه

.مانیش فتنگی ئهدهی%50ی

مانیش ئهیکهه%6ئهیمان ھهھهڵکۆمه-4
.خۆش

مهچیمان کهله:ئه، لهیشڕینکانی دوای راپهندهمهده-5
. فتکیانیه% 1وهمهنی کهالیهمانیش بهئه.نده

ییو دهبهک الیهلهین کهکهکانیش نهناڕازییهبرسیوباباسی خهئیتر 
کانی ھیزب ھهردهجهچاوی خۆیان بهوهالیکیتریشهئهوه

می چهدیاره.!نکهئهکانهھیزبھهلهت فرهنهبیننو ئه
.قهکگرتودو یهری زهناوچه



نگ ده،وهمهنی کهالیهبهت،ی میلله%55=1+6+9+24+15: وجۆرهبه
100خۆیی ربهسهپرسیئهکهنو گشتپرسییهخۆیی نادهربهسهبۆ
م پارتیو ڕیشناکهباوه.کیترسایکس بیکۆیهئهم گشتپرسییهواتا ئه!دواوهداتهئه
؟!نکهئهدۆڕاوهم گشتپرسییهی بۆچی ئهئه. زانننهم راستییهیه

مژینی رقی خه، یا بۆم گشتپرسییهئه:کورتی ئها بهوهله
ودهبۆموزایهبهوێ،خۆییان نهربهر سهمانیش ھهئهیاکانیان،ندهگهله

پیاوی دروستکردنی مانهوترێ ئهئهشیهو قسهلهی وهبۆئه
سداوه،دهخۆییان لهربهلی سهندین ھهوهی ئهبهتنین بهده
شتاکهنوقوتارکهیهخنهو ره، خۆیان لهدۆڕاوهم گشتپرسییهوێ بهیانهئه

ی کهوانهئهئاخر!!خۆیی ناوێربهت خۆی سهتا میللهوهتیللهمرسهنهبکه
ش ه)نوسچارهدیاریکردنیمافی(و ئه؟ !خۆییربهبۆسهیهپرۆگرامیانا بهله
ڵ گهلهژیانیشوهو ئهمهدهن، تیغدهبائهجارجارکه

م دوری نازانم ئه، بهری زۆرهمسهت جهئنجا سیاسه.بهراناداگیرکه
ی وهوهپشتهیاری لهکیی نهره، دهدۆڕاوهگشتپرسییه

ر پهی ھه؟ ئهی وانیهئه!. بهکهخۆییهربهسه
.؟؟یهنوهکییهرهس نهدهبه

نیا ئه: هیوهئهم گشتپرسییهنی ئهداخنکانڤا
!کراوهنهکهگشتپرسییهوتنیرکهبۆسهسازیمینهتر زهسانتیمه3و ماوهمانگی 3

.وهگیرفانهو قسهی روتهر قسهھهکه

*

ش وهئه.خۆییربهی دهزۆرینهکهبمو گشتپرسییهھیوام من ھهبه
کردنیا نهله. کردنیلهکردنی باشترهنه،م قوماری گشتپرسییهئهکهوهمهکهئهدوباره
!ی پیازفرۆشمایهمان ئهکهمایهدۆڕاننیاله. رئهخۆیی ھهربهک بۆسهھیوایه

بۆیه.تگرێی خوا ئهیکهر نهگهئه–گرێ ت ئهخهو یهڕهوا شهکرا، ئهرر ھهگهبه
:بدرێرنجی ئهسه

رقی س لهبا که. ، ھی ھیچ کهتهخۆیی خواستی میللهربهسه)ا
!.کانتان بیرنهنفالهئه. دار نهڵ دوژمنی داگیرکهگهلهوهمانهنگ بهو دهم یا ئهئه

تاوانی کانسهدهھیزبهیهوهبۆئهم گشتپرسییهی ئهوهدیوی ناوهرگهئه)ب
وهرهسهک لهت وهستۆی میللهئهنهو بیخهوهنهکۆڵ خۆیان بکهت لهبونی دهنه

وسا بزانین خۆییو ئهربهنگبدا بۆسهدهتی میللهزۆرینهوا بائه! کما بۆکردیهئاماژه



ی جاران؟ کهبۆنهوهگهئه،خانلیمهک ھه؟ یا وه!نو بارهھینی ئهمانهئه
رجهش مهوهئهپیری؟ن بهکهرکیئهته،شیریبهی گرتویانهو خوهنی ئهکوردواته

یی ی کۆتاکهگشتییهوای ھهدکهنهکههخۆییربهنی سهیانئهکه
بوهنهوهیا بۆئه؟!بوهنهدهموزایهکهکا گشتپرسییهئهوهڕ بهئه! مساڵئه

.ن؟یان بدهکهسهدهبهیهیهن دهچه

: ئه! خۆیی الچاکترهربهسهیان له)نان(ش کهوانهک وهوه)پ
باریک لهنجام، نهئهربهی سهر لهکان، ھهبرسییهچینه

.

ران، داگیرکهوکانندهگهنیازی خراپی ھیزبهری گهئهلهیشستربهباشترین به)ت
.وان دۆڕاوو ئهت براوهمیللهوهبه. خۆیی بداربهبۆسهنگ ت دهی میللهۆرینهزیهوهئه
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