
"چه ند فکری زور زور سادە و"مهكڕو  

 

سالێ رابردودا، سه رکردەکانی  ٢٤. له ماوەی ئم٣و٢جارەکی تر ئرتيکلکی زور زور سادە به عقلكێ شيخاني سهرچنارەی ، شيخاني دئرەلوکی ،به عقلهکی چهرخی 

کردەبيت .کاروانی  جاشي پارتێ،  يهکتی، ويهکتی دووەم که گورانه، ئيسالميكان ، سوشياليست وکومونيزەم  .... هتد، هيج نهوعه خيا نهتک نه ماوە كه نه يانکالسيكي و 

 خيانت له ڕوژانه به ر دەوامه. ئستا چی له بئژ ينگ دا مايه له کوردستان؟

% کوملگای ٩٨اضح دوو پارچه، دوو به ش، مه وجودەن له کوردستانی باشور: ملتی کورد و جه ماوری کورد که هوشيار بارزانی ووتی " ئستا به شئوەيهکی زور و

سرکردەکانی کالسيکی و  كوردەن. له ئم  به شئيه  پئويسته هيج كه سك، هيج شخصك به خووى مه لئت من پارتيمه، من يکه تيمه، من گورانم،...هتد. وختی ئم احزاب و

%دەی کوملگای کوردی دروست به بيت و شه عور كردەن به مسئوليته كي عمه لی و ٩٨زور زور پئويسته كه ويژدانکی سياسی جه ماوری عام له ناو ئم جاش نه ماوە. 

ورد بو سە قوربانی، دەربە دەری، و تيكوشانی  ملتی ک  هەر چەند، ئم ويژدانە ئامادەيە، بە الم پئويستە بە زوترين کات تنظيم بەبيت.. واقعي بی كت

و بە هيج شئوەيەک احتياج بە سە  پشتەكي زور بە هئيزيان هئيە زور بە توانا، بە قووەت و بە هئيزە ، به شئيه ش نە بو. ئم  رکردەکانی کالسيكي و جا

بو سياست ناژيت. به شئوەيکی عام ئتوانين %دەيه،  که به سياست ئه ژيت، به سياست نانی خووى پيدا ئه كت، ٢به شي دووم   رکردەکانی کالسيكي و جاشي کورد نيانە.

%دەيه  ٢، که به شئوەيکی يک جار پيس به کار ئهينهن. ئم  .ئم ناوە ناوی "بارزانه"بهلئين که سياستيش له ژەئر کونترولی ناوەکه. ئم ناوە، ناوەکی زور گهورە  و عظيمه

."دەوام خه رەيکی کونترول  کردەنی کوملگای کوردەن به ناوەکانی جوراجوردروست بويه له طبقه و سرکرده کانی کالسيكي و جاشي کورد ، که به ر         

يهکی خبيس و پيس  صفاتي  سبحان ەللا، سبحان ەللا ، سرکرده کانی کالسيكي و جاشي پارتی، يهکتی، گوران، ئيسالميكان ،سوشياليست و کومونيزم ...هتد،چوون به شئوە

کورديان چاندووەکلتوری جاشايتييان له ناو کوملگای   
 

دا،  لهژەئر  سالی رابردو٤٠چهند تايبهت مهندەيكاني زور سادە بو بهشي يکهم: هيزەکی زور گهورەيه  و به تووانا، ههبووني ويژدانکی گورانکاری جهماوری، له ئم

     کاروانی خيانتی روژانه دا بووە، ملتهکی مخلص، پشتئكي زور به هئيزيان هئيه...هتد
 

جاش و زور بچوک ، بئ   عه شائريمهندەيكاني زور سادە بو بهشي دووم :فايل و دوسيهيان زور زور گرانه له خيانت، کوشتن، فسادی و گندەلی؛ عقليتهکي  چهند تايبهت

 شئکی به...هتد.ئم تايبهت مهندە يانه فهلوسکو کورسی، به مليارها دينار و فهلوسکهيان هئيه  بو دينار و فهلوسکا، حوکم کردەنبە   شرمی و بئ اخالقی؛ حوکم کردەن

          بچوکن له کلتوري جاشايتي
 

و عهدالت،  و  جاشهکان، عقليتکي عه شائري خبيس وپيس، و مليارها فهلوسک ودينارەکانی بهشي دووم به هئيزترەن يان ويژدانکی گورانکاری جهماوری، راستی

تری ناوي بارزان نه بيت ، کی هست به ههبون و وجوودی سرکردەکانی پارتی ئكت؟ جياوازی بيني هوشيار بارزانی ووتی" ئهگر له بهر خا رەوشي بارزان؟

."سرکردەکانی جاشي  کورد و روشي باڕزان، وەکو جياوازی بيني شهو و روژە  
مصيف سەال حددين. صالح مئتە و دەها أشخاصی ئەگر يكەك حەز ئكەت بەزانيت، "بارزان" چييە ،بە الم زور بە شئوەيکی جاشايتی، بەرون و صالح مئتە بەبينەن لە 

ڕا بارزان نەکرد، تری وەکو صالح مئتە لە بێرتان نەماوە: بەفر باری، سەرە ژوری،تو دێ هەر چی، تو مەجبوری،  ئەرويە ناو قەبرە تەنگو تاری...، جارە فوك

چەاليە...پيروزتان بيت. بەالم لە ناو قبرەکش دا هاور کن ،هاوری کلتوری جاشايتی کنداێم يە لە بازارو،  مەعامەال، دائم بحثە کەرو   بارزان هاڤەت، اخەرەت هەال،   
 

بو، سرکرده کانی کالسيكي  جهماوەری کورد بهتايبهتی له پارەزگای سلئيمانی پئويسته  به شئوەيهکی واقعێ و عمه لی زور باش ئاگادار بيت، له کاتي، که گوران دروست

ملتی  و صاحبی مليونها فلوسک و کلتوری جاشايتي بون. صاحبی عقليتهکي عه شائري و نهزان، خوپرەستی و فلوسك پرەستی ،ن؟ و جاشي گوران صاحبی چي بوو

ئيسالميكان  له مسئو ڵه كان و سرکرده کانی کالسيكي و جاشي پارتی، يهکتی، گوران، ێكهكکورد له سهرانسری کوردستان پئويسته زور باش ئاگادار بيت که هيچ 

يان نيه،که حتێ قئسه له گهليان بيكن شياليست و کومونيزم ...هتد، ئو ههندە کرامت،شخصيت و حورمته،سو  
 

يهکتی ،گوران، ئيسالميكان  ، پئويسته که  ارامي كوردستان بئته محافضه کردەن، ارامي كوردستان يان ارامي اغايکانی جاشي پارتی، جارک بيستوم که ووتيان

پاسوک،...هتد.؟ سرکرده کانی کالسيكي و جاشي کورد همويان وەک دکتورەکی ناخوشن،که ناخوشيئکی يک جار پيسيان هيه،که له سرەطان ،سوشياليست و کومونيزم 

 پيسترە که ناوی کلتوری جاشايتييه.له ئم حالته دا، چون ئتوانهن باسی گورانکاری بيکن؟
 

اتفاقی بێ شرمی، بێ اخالقی  ١٠٠و پارتی، ئيسالميكان ،سوشياليست، پاسوک،...هتد، با نه يک، بهالم با  يان ئهلن کهاتفاقی استراتجی دروست بوويه بينی يهکتی، گوران

 کوملگای کوردی دەستته و کولتوری جاشايتی بينيان دروست بهبيت .ئم إتيفاقانه بينی چهند سهرکردەی جاش و بعثی دروست بوونه، نه بينی جهماوری کورد. زور پئويس

ايکانی بعثي پارتی، يهکتی ،گوران، ئيسالميكان ،سوشياليست و کومونيزم...هتدله اغ بەر دەت   
ه کانی کالسيكي و جاشي بو اغايکانى کالسيکی و جاش يهکتی، گوران، ئيسالميكان ،سوشياليست...هتد،بون بهاغا؟ والمي ئم سواله بێ گومان له بهر خيانتکانی سرکرد

شئوەيکی تر والمی سوالکه بيدەيهوە ١٠٠شئوەيکی خو پهرەستی، جاشايتی و زور شيتان، حيله له خوت بيکهی ئهتوانی به پارتيه. بهالم ئهگر حهز ئکهی به   
 

ک نه.ئمه له بهر خاطری به الم اغايکانى کالسيکی و جاشی پارتی بو، بون به فيرعهون و سولتان؟ ايا له بهر خاتری عقليهت، شخصيت، زانای و سياستهتانه؟ نه شهري

ا، مال بختيار اغا، بهرههم ساڵح بارزانه. ئم ناوەيه له مليونها انسانی وکو مهسعود اغا، نێچيراغا، مهسروراغا، ئهدههم اغا، كوسرەت رەسول اغا، نه وشيروان مسته فا اغ

 اغا،....هتد،واغايکانی ، ئيسالمي ،سوشياليست و کومونيزم ...هتد ،گهورەترە. ئم ناوە لههمو مان گهورەترە
ی، بهالم نه له ژەێر چهتری هماوەری کورد بهتايبهتی له پارەزگای سلئيمانی پئويسته  زور باش ئاگادار بيت ،که مڵتی کورد له بادينانيش حاضرە بو گورانکاری بنهرەتج

ئم استی و عهدالئتن. %دەی کوملگای کوردی تێنووی گورانکاری، ر٩٨کلتوری جاشايتی سرکرده کانی کالسيكي و جاشي گوران، کومهل و يهکرتوە.

وک و عەشايری نييە. ئم گورانکاريە،گورانکاري دينارو، فلوسکو،دوالر نييە. ئم گورانکاريە، گورانکاري کولتوری جاشايتی،خو پەرەستی، دنياپەرەستی وعقليتەكي بچ

ەر کوردەکی کە خووی لە ئم گورانکاريە بی شاريتەوە،بێ گومان گورانکاريە،گورانکاري راستی و عەدالئتە لە زەمان و مکان دا ، بە عقليتەکی بێ زەمان و مکان .ه

 ناخوشە، بەالم جنس و قوماشی ناخوشيەکت چييە؟
 



ە  گرنگتر بون، گرنگترەن، بو دوروست کردەنی حەرەکەيکي سياسي  لە ئم دو هوکار ێكەكکاتي کە گوران دروست بو، کام  %دەی کوملگای کوردی:٩٨سوئالک بو 

فهلوسک، دينار و دوالرکاني سرکرده کانی کالسيكي و جاشي گوران، کلتوری زەمان و لە مکان دا:  بو دوروست کردەنی راستی و عەدالت لەعام و سەرانسري ، 

به: فهلوسک، ، کوملگای کوردی و جهماوەری کورد. وەالمی ئم سوئاله به کلتوری جاشايتی ئبيت  جاشايتی، عقليتكي عهشايري نهزان و زور بچوک؛  يان من، تو، ئێمه

 دينار و دوالر

،کوملگای کوردی و جەماوەری کورد وەالمی ئم سوئالە لە ژەئر پڕەنسيب،بە مەبدە،بە عەقيدە ئبيت بە:من، تو، ئێمە        

 

هک کوملگای کوردی شهرەی چه رخی رابردو دا، کوملگای کوردی، وەک ئستا زنگين و دەولتمند بو له فهلوسکو، دينار و دوالر ؟ به چه شئوەي ٧٠و ٦٠له سالکانی 

 خوی ئهکرد؟ له ژەئر پڕەنسيب، به مهبدە، به عهقيدە و به ايمان
چه رخی رابردو نهمايه، نه فقط زور بی شخصيتی، بهالم زور  زور نهزاني. زەمان بو تو مهوجودە که  ٧٠و ٦٠ئهگر شهخصئک ، کوردک ، بهلئت زەمانی سالکانی 

ئت دونيا ئبينيفقط شهو و روژ ئبينی،فقط به چاوەکان  
% دەکه ؟٩٨شهعور کردەن به مسئوليئت ماناى چييه بو   

 هل پهڕين و چهپله له دانه بو آغايكانی پارتی، يهکتی ،گوران، ئيسالميكان ، سوشياليست و کومونيزم ...هتد؟ نه
ساعت دا؟ نه ٢٤قسه كردەنێ پووچ و بێ مانايه ڵه   

 

ساعت دا، حيڵه كردەن له خوومان بيكهين ، حيڵه كردەنكێ شخصي، سياسی، فكڕي، مێژووي، ابوری،  ٢٤له شهعور کردەن به مسئوليئت ماناى ئهو نييه که 

  كوملگايتی...هتد، و به شتي هيچ و پوچ خوومان مئشغول بي كئين
وردستان بو چهند مانگهک، و به شئوەيکی شهعور کردەن به مسئوليئت ماناى ئهو نييه:  سهفهر کردەنی چهند کوردک بو خارجی کوردەستان، يان له خارەجهوە بو ک

%دەکه بهردەوامه له بهر نهزانين، له بهر ساويلکاتي خومان، له بهر ٩٨خاصي نفسی حيڵه له خومان ئکهين. له زەمان دا، کاروانی خيانتی شخصي و جهماوەری له بينی 

 هل پهڕين بو سرکرده کانی کالسيكي و جاشي کورد
 

له بيرەم نهماوە، کام جهريدە  -کاکه مسئلهکه، ساويلکاتی و نهزانين نيه   -کاکه ئهگر گوران، گورانکاری نکهت، کي گورانکاری ئکهت  -ين: سه مثالی ساويلکاتی و نهزان

، ماشاالڵه،ساويلکاتی و نهزانينمان لڵهيان وئب سايتی اهلی نوويسی بو:گوران بهغدای ههژاند .ماشاالڵه، ماشاالڵه، له عقلهمان، له فهکر كڕدەنمان، له بي نينمان...هتد .ماشاا

%دەێ کوملگای کوردی دەست بەردەت، واز بينيت لەبيڕکردنەوە و کار کردەنی کالسيكی و جاش٩٨زور گەرەنگە کەپيروزەمان بيت .  
چهند  نهوعه ساويلکاتی و نهزانينمـان هيه له زەمان و له ئستا کاتم نييه،بوتان والمي ئم چهند سواله بنووسم:مانای كونسپتی ساويلکاتی و نهزانين  له زەمان و له  مکان دا؟ 

ني جهماوری له پارەزگای مکان دا؟ تهسيری ساويلکاتی و نهزانيني شخصی و جهماوری لهسهر يك تڕ له زەمان و له  مکان دا؟ بو نموونه: جياوازی ساويلکاتی و نهزاني 

نيني جهماوری چون دروست ئبيت؟ نهزانين و ساويلکاتيی مهدەيايکانی اهلی به چه شئوەيکه؟ چوون تهمن و سليماني، ههولير، دەهوک وههلهبچه چيه؟ ساويلکاتی و نهزا

  هوکارەکانی خارجی تهسير لهسهر ساويلکاتی و نهزانيني شخصی و جهماوری ئهکن؟ وچهند سوالی تر
 

 ١٠٠پەرلمانی  تر ، بە  ١٠٠ئسالميکانی تر، بە  ١٠٠گورانی تر، بە  ١٠٠جەماوەری کورد لە سەرانسری کوردستان ، پئويستە زور باش ئاگادار بيت، کە بە  

سرکرده کانی کالسيكي و جاش،  فايدە ناکەت،فايدە ناکەت ١٠٠٠حکومتی تر و بە  ١٠٠ئوپوزسيونی تر، بە   
بی ئەرزش.ئەو بازرگانەسياسييانەی خويان ناوناوە مال موختار پئمان دەڵێت:  ئوپوزسيونبون هيچ مانايەکی جوانی تيدا نەما،جگەلە الشەيکی سست و  مال جە کە

تردا ديويکی تری ئوپوزيسيون، خەلکيان لە دەرگايەکی ترەوە بردەوە نيو باوەشی دەسەالت."گوران"و"کومەل"و "يەکرتوە" ئوپوزسيون نين، ئەمانە لە فورميکی 

1دەسەالتن  
 

%دەكه، به خووی مهلئت، کاکه وەختهم نييه، کاکه زەوقي کار و ايشهم نهماوە. کاکه ٩٨بيني ئم  شهعور کردەن  به مسئوليئت ماناى ئهوەيه ،هيج کوردك، کهسئك له

%دەی کوملگای کوردی تێنووی ٩٨%دەكه، به تهنيا نييه. ٩٨ئهترسم. ئهگر تو يان کسهکی تر له ناو مالئت ناخوش بو، چي ئکهی؟ هيج کوردك، کهسئك له بيني ئم 

  گورانکاری، راستی و عهدالئتن
يهکتی، گوران، ئيسالميكان، سوشياليست و کومونيزم ...هتد؟ ترسان له کێ؟ له مسئو ڵه كان و سرکرده کانی کالسيكي و جاشي پارتی،  

.اسايش و %دەکه ٩٨له ترسان له کێ؟ ترسان له اسايش و پاراستن؟ اسايش و پاراستن کي نه، چهنه؟ اسايش و پاراستن وكوە هئيزەکاني پوليس و پێشمهرگه به شئهكن 

 پاراستنيش،قوربانی سرکرده کانی کالسيكي و جاشن

 نە شەريک نە،نە هەڤاڵ نە،هيج ێكەك لە ئم سرکردانە ئو هەندە گەورە نەبونە کە دەژي بارزان بەجوڵئنەو

 

ليمانی ،ههولير، دەهوک، زاخو، ههلهبچه، ايا اغايکانی کالسيكی و جاشی پارتی، يهکتی، گوران، ئيسالميكان ،سوشياليست و کومونيزم ...هتد، نيوەي شارەکانی س

کورد، حهبس وزيندانی ئکهن، يان ئههنه  ١٠٠٠٠تا  ٥٠٠٠شهقالوە، دوکان، رواندوزە، ئاکری، قهالدزە، چهمچهمال، چومان، رانيه، کويه...هتد، خراب و ويران ئکن و 

والمی ئم سوالهبی گومان ئبيت به: نه. وەخت هات ،وەخت هات شهريک ، کاتی تق دير  کوشتن بو ئهوەی که گورانکاری، راستی و عهدەالت  پهيدا  نهبئن له کوردستان؟

شی پارتی زور باش له ئم نهزيک بوويه، کاتی راستی و عهدالئت  نهزيک بوويه.ئمه به دەستی من و تو نيه، ئمه خارەجی  زەمان و مکانه .چون اغايکانی کالسيكی و جا

%، له ئم جوم لئيه)کاتی تق دير نهزيک بوويه(حالێ بهبيت١٠٠کورديش، به تايبهتی له پارەزگای سليمانی به شئوەيكی  ملگایجوم لئيه حالی بون، حهز ئكهم كو   
دا % کوملگای کوردی، له ژەئڕ پهرەنسيپهكانمان ههر شتێک، که له دەستهمان و له توانامان ٩٨شهعور کردەن  به مسئوليئت ماناى ئهوەيه که من، تو،جهماوەری کورد و 

   بيت بی کئين بو گورانکاری بنهرەتی
 

هردەوام بي له كار کردەنشهعور کردەن  به مسئوليئت ماناى ئهوەيه، کهاگر به تنها مايهوە له زەمان دا، بێ معنويات نهبي موقابهلێ گورانکاری بنهرەتي ، و ههر ب  
کاتی خهوتن دا، فهکر و لهشئت عبهد و کويلهي، فلوسکو، دينار و کلتوری جاشايتی نهبيتساعت دا، و حتی له  ٢٤شهعور کردەن  به مسئوليئت ماناى ئهوەيه كه له   

ياليست و کومونيزم شهعور کردەن  به مسئوليئت دەست بهردان و واز هينانکی جهماوەری سهرانسريه له اغايکانی جاشی  پارتی، گوران، يهکتی ، ئيسالميكان ،سوش

 ...هتد
 

بە "  نە ترسان،  تنظيم کردەنی جەماوەری لە  مکان دا "داخلی کونسپتی شەعور کردەن  بە مسئوليئت بئبين" هوشيار بارزانی ووتی لە زەمان و بە بێ ئەوەي کە

و  دەست بەردان  و  واز هينانکی جەماوەری سەرانسری لە کلتوری جاشايتی و  سرکرده کانی کالسيكيعمە لی و واقعي لە ژەئڕ پەرەنسيب ،بە مەبدە؛   شئوەيکی

."يەکتی ، ئيسالميكان ،سوشياليست و کومونيزم ...هتد = شەعور کردەن بە مئسوليتە جاشي پارتی، گوران،  



،  ،پاسوک، ...هتد، من، تو، ئێمه آيا به، واز هينان و دەست بهردان له  سرکرده کانی کالسيكي و جاشي پارتی، گوران، يهکتی ، ئيسالميكان ، سوشياليست و کومونيزم

نە شەريک نە، کەسئک لە بەرسا و لە برسيئتي نامئريتکوردی و جهماوری کورد له بهرسا ئمهرين؟ کوملگای   
 

   به شئوەيهکی صد  در صد له  گهل عماد علی دامه که پئمان دەڵێت: تهنها ههنگاوی يهكهم سهخته !2
4کورد پێويستی به خۆڕێکخستنهوەيه نهک به ئۆپۆزيسيۆن  3وه. زنهد ستاوين خۆتانی لێ مه می شۆڕشێکدا وه رده به  له  ناصر حفيد پئمان دەڵێت: ئێمه  

ی حەرەکەيکی زور زور پئويستە کە ملتی کورد باش اگادار بيت، کە فەلوسکو ،دينارو، دوالر بە هيچ شئوەيک نە بيت بە کێشە و ئاستەنگ، بو دروست کردەن

 سەرانسری بو راستی و عەدالت لە زەمان ولە مکان دا
ە به هيچ يهکێ له رزانی پئمان دەڵێت: کاتی ئهوە هاتووە وزە جهماوەرييهکانمان له پشتی ''بزووتنهوەيهکی شۆڕشگێڕانهی تازە''دا کۆکهينهوە و ئهو جهماوەرکاك أيوب با

ۆشيار دەکرێ که ئاشنای کهلهپووری سهرکردە تهقليدييه ڕاڕاکان و ڕێکخراوە ناوچهييهکان وابهسته نهبێ و گۆڕانکاری تهنها به پشتبهستن به جهماوەری ڕاپهڕيوی ه

5ندن بهکار بێنێخۆی و بهرپرسيارەتيی مێژوويی خۆی بێ و ستراتيژی ناتوندوتيژ بهرانبهر بهرگريکاران بگرێته بهر و کهرەسه تازەکانی پهيوەنديی و ڕاگهيا  
 

، و له سهرانسری کوردستان  دەست بهکار کردەنکی عمه لی و رد خووی جودا بی کت له سرکرده کانی کالسيكي و جاشي کو % دەی ملتی کورد هاتووە  که ٩٨کاتی

%دە، احزابکانی ٩٨،پاسوک، ...هتد،دايە.  بە بئ  کوملگای کوردی لە ناو جەرگی پارتی، يەکتی، گوران، ئيسالميكان ،سوشياليست و کومونيزمواقعي بی کئت. 

%دەکه بی، ٩٨له زەمان وله مکان دا، ههر کوردەکی که له ناو ئم  ە تەنها جەماورەکە".کالسيكي و جاشی کورد هيج شتێک ناتوانن بی کن. "شخصک، انسانک ب

 مسئوله موقابهلي مێژوو، و گورانکاری بنهرەتی ، به شئوەيکي عمهلی و واقعي
 

له ناو کاروانی خيانتی روژانه، ههفتانه،  کوملگای که هوشيار بارزانی ووتی "سرکرده کانی کالسيكي و جاشي كورد زور زور ضعيف تر وجاش ترەن موقابهلی بارزان.

."مانگانه و ساالنه دا بهژيت، بی گومان مهسير و پاشهڕوژی ئم کوملگايه زور ڕەشه  

 

 سبحان ەللا، سبحان ەللا ، کەی جەماوەر و کوملگای کوردی لە ئم نووسينەي ژئرەوە حالی ئبيت بە شئوەيەکی صد در صد
وبزانيت بو ئم وضعە لە کوردستان پيدا بو و چوون دروست ئبيتە وە، پێويستە هە موو کوردێک کتيبي کاک أيوب بارزانی  بو ئە وێ كە ملتێ کورد ئاگادار بيت

 بيخوێنێتە وه
کەرايە ؟واضح و ئاشآيا کوملگاي کوردی آگادارە يان نە کە بە راستی جادە و رئگاي گۆڕانکاريی بنە ڕەتيی پاش چاپ بوني كتابى کاک ئە يوب بارزانی زور زور   

 

ئهدەم. بهالم زور باش اگادار  بهالم کوردی که له ئم ئرتيکليه حالی نهبيت و به خووی بهلئت ئم ووتهنانه دروست نينه ،کاکه حالی نهبوم،......هتد؛ منيش چهپله بوت له

يان سهروک و سکرتێرەکی بی شخصيت بي، نووسهر شيخ بی يان مال بی، مهشروب خور بی يان چا خور بی، رەئيس جمهورەکی بی شخصيت بي  به،ههر کهسئک بی،

دوکتورا بی و خهريجی زانکوی امريکا،  ١٠کتێب و دفترەت نووسيت بي يان ژورناليستهکی ساويلکه بی، دوکتور بی  يان موهندس بی، صاحبی  ١٠٠بی و زياتر ڵه 

هرلهمنتارەکی بێ شخصيت بێ يان کادرەکی بی اخالق بی، ههژار و فهقير بێ يان اوروپا، افغانستان و افريقيا بی يان خهريجی زانکوی سهرچنار و دەئرەلوک بی، پ

گادار بی که صاحبی چه نهوعه دەولهمهند بي، فهيلهسوف بی يان فهراش بی، پياو بی يان ئافڕەت بی، زيندو بی يان مهردوو بی...هتد، دەستهت له ناو چاوەکانت دە، با ئا

نهخۆشيهکی نهفسی، خوپهرەستی، مێژووی، مادی، ساويلکاتی، نهزانين، سهم بوليک ، نهخۆشيهکی کلتوری جاشايتی...هتدنهخۆشيهکی له زەمان و له مکان دا:   
م ئرتيکليه توش هل پهرە له گهل سرکرده کانی کالسيكي و جاش، سهر چوپهکئي بهري مهدەن بی شخصيت، بی کهرامت.هيوا دارم که کوملگای کوردی به ڕۆحی ئ

چاويلکهکانی کولتوری جاشايتی به بخوێنێتهوە ، نه  

کات%دەكه که له بيرمان نهروتهوە هوکاری ٩٨گەرەنگە بو يک جار   

 

1- http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=b25575ee 
2- http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=27063da1 
3- http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=aa0335a3 
4- http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=af5dcd16 
5- http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=812bb072 

هه ولير. 

 م.امين
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