
!کانترسیدارهمهنجامهئهڕی موس و شهش مجارهئه: /9موهتهکور

یاندهکرد،خۆیان گهرمیان ئهکانی ھهسۆیشتوهدهتیی ھزهرایهنونهسی کهشت کهشاندکی ھه29/9/2016
تی وییهولهئهکهوهکردهئهوهرئهسهلهختیان کتیش، جهندی بریاری یهری ناوهو نونهکهرۆکی شاندهسه.غدابه

خۆیی ربهی سهمژدهبهکهشاندهکرد کهئهوهرئهسهکانکیش پداگرییان لهخه. ی خۆنوسینهمافی چاره،کهشانده
یان لهو پرسههچ ئپده. کراڕیشدا نهی تهکهکولهخۆیی لهربهسهپرسیچی باسیکه. وههڕتگهئهوهکوردستانه
:م بگانهوێ بیریانچوب، بهوتب، یا لهلیانکهڕگهکدا داناب و لهیهپریاسکه

ناب وتون کهشمان پوهئه.سی دائشبوکانی ژردهی ناوچهوهپناو کۆنترۆکردنهگفتوگۆکانمان له(بادی وتی ئه-أ
).تتانسهکانی ژر دههن بۆ فراوانکردنی ناوچبکهڕهو شهئیستیغاللی ئه

نیا ته. فتوگۆمانکردوهگخۆییربهر پرسی سهسهیانوت لهنههککوردییهشاندهھیچکام لهدا، وهڕانهگهله-ب
تی حوکمانی ئیراک و مافی فیدرای، راکهشهلهکرالی کوردستانمافی گهبهئاماژه(: کگرتو وتیی یهکهرهنونه

ژر لهیهوهکئهوهش یهرمنانهشهم وتهئه). باستورییتر ئهی دهچارهنابردن بۆ رگهرم ناچاری پهنا، ھهر گهئه
!کت بنیرهرامبهبهک لهیهمۆهچهوهتهکهتهچاکه

مو ھهرسهشتی و کۆتایی لهوتنك گرکه(: وتوتی28/9/2016ی روداو سایتر لهبار یاوهجهپشتریش 
نو شاری موسمنی لهفی ئهلهش، سوپاو پۆلیسی فیدرای و پۆلیسی خۆجیی مهکهدوای پرۆسه.. کان کراوهھزه

وشھد -نیب واتهرهئه)!بئهوهکهی شارهننجومهئهنالیهپشو لهک روهش ھهکهدانی شارهئیداره!! گرندهوهستهدهبه
!!.بۆی دیاریکراوهڕن کهتپهو ھنه ئهرگهناب پشمهکهش وتراوهوهنجار ئهچه-من اھلهشاھد 

وا ئه.ڕی موست شهبارهسهم بۆکردوهدا ئاماژه8و7م وهکورتهک لهترسام وهی من لی ئهنجامهو ئهئهیهوهئه
:بنئهمجۆرهبهیشکانڕوانکراوهچاوهنجامهئه! دینهکانمان دپشبینییهریکهخهئستا 

ڕک شهچونکه! ھیدک شهکوژرن نهم ئهئه. پناوی ھیچداکوژرن لهدا ئهڕهو شهلهرگهدان پشمهسه-1
؟!ھیدیچیشهرست،زپهگهتورکیای رهیا به!بیرهئیراکی ئهبهوهبدرتهکوردستان،یب موسوهبۆئه

. ھنرنکارئهدا بهڕهو شه، لهرگهپشمهخشراون بهی رابوردودا بهماوهی لهکانهو چهی ئهزۆری گوللهی زوربه-2
رگهالی پشمه،ک و تراکتۆرکیهبابهده،زۆپاکیتۆپک و بۆرییهیلولهک،وسا کشینکۆفک و تیهئه

ک باروتکه،یمانانھاوپهکام لهدوای دائش، ھیچش ئاشکرایهوهئه!!جیاوازییان نابکوردبهخۆڕاییبهوچک
ورگهی پشمهموچه، توانایوهکی چۆهیهغیلهدهرمیش بهھهبێ،ئهرگهی پشمهکهمریکاش موچهئه.نناده



ڕی ، شهنجامهرئهو دهی دوای ئهده.کفیشهنوکهتۆپ و سگوللهبارهکینیکنه،ی نامنکینی کارتۆنک ھلکه
ئبی شدی شهھرشی ھهی بهتاکهرهدات و سهر روئهھهی کهڕهو شه؟ ئه!ینچی بکهاو بهرروانکئبیی چاوهشدی شهھه
کاکی وکهکانی شاندهسوارهشۆڕهین رگریبکهچی بهوسا بهئه. رکوککانی کهرکوک و ھاوشوهر کهکا بۆسهسپئهده
وک خۆی و وێهدو کهیخهیهکاتی خۆی،غدا،رادیۆی کوردی بهر لهینی بژهک شخ ھسهر، وهگهمه؟ !میندارئه

:تۆی گرتبو

.هرگپشمهبا ببین بهرنوه*

؟!کرێچیمانپئهوهوگیپاهم گهبهجائمه**

.!گرینرئهوهکهئیتر ئۆتۆنۆمییه! یهی ھهابهبزان کوردیش دهی بینی، وائهئمهفۆکهکه.زۆر شت*

:پکئهنیشان5تیركغداد به، بهدانجامهرئهو ده لهبه

.ستی دائشدهکی زۆر بهیهرگهکوشتنی پشمه: مهکیه

.م.کانی پخانهک و جبهناوچونی چهله:مدوه

.کوردستانڕژنهبیتر ئهرهملیۆن ئه: مسیه

.داپی نابوتی لئهتهیترندهوهئهرمھه: مچواره

!زائیرک جهکیتری وهیهوتننامهب بۆ رکهبارئهلهکهوشهره:مپنجه

غدا بو بهبا، واتا ئهس ئهلتگیراو ھانا بۆ فریادرهسی کهمیشه، ھهیهرهمهیرو سهی سهوه، ئهوهکیترهالیهله
ی ببوایهڕهو شهناچاری ئهر بهگهئهرمیش ھه. ڕی موسولرو سلمانی ببردایه بۆ شهی بۆ ھهو ھانابھاتایه

ش ندهوهئه. کهڕهن بۆ شهکمان بدهچهندهوهئه: کوهپانایهرجی خۆی بسه مه، کۆمهژر گوشارکدالهوهتوشهبه
پاندنی سهوتهویش کهغداو ئهرباری بهدهمان چونهچی ئهکه.تاد...ک وبژویی خهوموچهن بۆدراومان بده

!.فدی کوردستانوهوهخربنهبه!.مان بۆکردوهئاماژهوهرهسهک لهریاندا وهسهبهکانی رجهمه


