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  د حمه  ئهۆرکش ...  براله

  
ن  ده نجام ده  ئه ژانهۆڕان یۆ خیوان شته شت و گه  گهی کاریمانر و سلول  هه  له خانه کهۆ فی وه  ئهیدوا

  وتوانه رکه  باش سهیک هی ادهڕ و تا  هی ههان ی وه ستنه  بهی تردا هیتانم و ور وان هه ن و له
   .ن ده نجام ده ان ئهیکان کاره ،انیکان شته گه
و   کارگهی وه و کردنه وه دان کردنه  هاتن و ئاوه کان باس له وکراوه و بڵوا  ههیزگاکان  دهی وه  ئهیدوا

 و باس و ۆ گفت و گ ننهه  دهرندۆل و مدۆ م  به چکهۆ شارو شاری وه دان کردنه  و ئاوهیری می بنکه
انن و یۆ خیرۆ خ  قازانج و موچهین م خاوهر  هه  لهیانی بی  وه دان کردنه  ئاوهیزگا و ده ن کارگهیند چه
   .ن ده نجام ده ان ئهیۆ خیکار
 و هی کا تهن کاندا دی دراوسڵ گه  لهیند وهی گا و پهڕ باشور ی کوردستانیمر  ههیت  حکومهی وه  ئهیدوا
کار کردن و   بهیازین  و به هی دا ههڕۆ گ ن لهی ئاسنی دروست کردن هی ژهۆل و پروو تونی قیکاڕ
   . هیداندای  مه  لهی کردنست پ ده
 ی کورد داوایت لهیران و میشنبۆڕ و یاسی سیکان م و خهر  ههیت  حکومهیزگاکان  ده ر لهۆ زی وه  ئهیدوا
 تر یکراق جار ع چونکێکار ببر ش به کوردی زمانیراق عیرتۆاسپر پ  سه  له ان کرد کهی وه ئه
   . هی } یکورد .یب ره عه{  یراقستا عکو تا ئ به . هی ی نیب ره  عهیراقع

 یت  حکومهی نگهی کوردستان و نشیاش ئایو ئاس ره وروپاو وا به  ئهیتان وی ربهۆ ز  لهی وه  ئهیدوا
   . که  ناوچهی وه ره  دهیتان وی ال هی  ههیۆ خیها  و بهێڕ و ن و جان شو کوردستی باشوریمر هه
   به وه تانه ویاکانیا جی ج ژنامهۆڕکان و  هنا  که  لهێژۆڕموو   کورد ههینداران ت مه اسهی سی وه  ئهیدوا
   .کانن هیاسی س هی کار ادهیاو پڕوو   وشهین  دا خاوهیت هو و ده نیاسی سیزر م  سه ا و لهیا جی جیزمان
ر   سه  لهیۆکاو خ  ده لیرگر و به هی  ههیۆ خیرباز و سنوور رز و سه  مهی تورکیت  حکومهی وه  ئهیدوا
ران و ا و ئینیرم نان و ئهۆیک   وهیتان و  بکات وهی سنووریل ش پێو هی بیت و کاتنوت فه ئه
  ، زان  دهیۆ خی هاوس ا بهیراق و سورع
   .... به

ر  ش گهیکان هینجانیربا  و ئازهیران ئی  انهیا میز بر  ته ن لهییر ب گه  دراوسی تانهم و  له راسته
 من و ب  ئهن کات گه  ده تین ل ک ههک  خهی تورکیاستڕ یگاڕ ی پارتیکۆر  سهی} محمد ئاگار {

  ، تورکم
  ش لهیکان نچه ست و به  دهین جوی زمانۆخ ،ۆگفت و گ ناساندن و ۆ خۆ ب که هیگاڕ  ئاخر زمان تاکه

  وره  گه نجه  پهیکۆنی کوردوستان ن ر له  گه  نموونهۆ ب اوازهی و جێڕۆگ  تر دهیکت وۆ ب وه کهتو
دان وو لڕ  شهیازی ن  کهخش به  ده هیو واتا  ئهیل  گه  لهی ووگرش بکهڕ و ۆق ک چه  وهینرتدا بھ وومهڕ به
 یتۆ و زی باز و فیر زانۆ زی دا واتایتای ئیت لهیوو م ن م له به  هی بوون هه هڕو تو هیدا ئاره  له
   .خش به ده
 یک هی  وشه که} ت  هیحور { ی ژنامهۆڕ  کدا له کات  لهی تورکیاستڕ ی پارتیکۆر سه} محمد ئاگار { 
  ،  هی ی تورکیک هی ژنامهۆڕ یم ناو  به هی یب ره عه

کن ش م بهر  و ههرکوک و موس  که  کهێنووسر  ده وه وه  ئهیر زار  سه  دا له2006، 12، 04 یروار  به له 
 و ڵبا ه کو  بهیز ره  مهیک هی خهۆانک و چڕت  هی ناۆب کات ان دهید ا ناو زهی تورک  به وه ،ای تورکی خاک له
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ر ڤژم خوازم ب ز ده ئه { ێژ بی کرمانج  بهب چ نهیر ه ر بکاو هه  به  و لهپ  لهیکر  بهیکالش
   } هی  مهیت که مله مه
   ..ای ن گه  ده تیلۆ خ ئ

  : ن باشه  دهیپ ...ک وۆسکان ودهو کان شجهڕۆ و ش که رهیس م ئاواو حهیح هڕ ین منازان باش ده
  !!!ی کام شاری گووند  کامهی ئاواره! !ره ئ تهۆتان هات مای  کهی  ده
  !!زگاتۆیا ی  ره نقه  ئه محمد ئاگار بییب
راق ع{ ینگ  جه وان له ن و ئهی تورکی شار و شارانه  ئهۆ خ؟ هی یان نی  ئاواره و شارانه  ئهۆ خ نابئ
  ن ئاوارهۆتر چیئ!! بوون دا نه }راق ع_کا یر مه ئه { ینگ و جه} راق ع یمژڕ_کورد { ینگ و جه} رانئ_
  !ب ده
   .ن بی ن و دهی که  ده  ئامادهۆ ب بنۆرچ  ههیکم م وه به
  هیۆن ب  دهی پ وکاته ئه ،می عوسمان لیرۆمبراتیت و ئ هو  دهیکان  هاورده  له باب؟ هی ی چیدی  قهئ

  !!!!ی  دهئ!، .یزان  دهی کرمانجم که
 یت ن حکومهیرن تردۆ م  له کهک هی ی که ته  حوکمهنیزان ک ده وه، نی بی جدم که ..با .. هی ینا وان ...

 ین رن خاوهدۆ میتو ،وروپا  ئهیتک هی  ندام له  ئه ته ببی وه  ئهۆ ب هی دای باش  ئاماده و له که ناوچه
   .دات ار و گفت دهی بیستۆ دڤۆ و مرڤۆ مری هجه له  و به رنهدۆ میت اسهیس
 ی 35دا   سه  ووت لهی نه} محمد { ن کاک دام حس  سهی که سکاوهیخل  هه مارهۆ کییژا در  بهۆ بی ئه
شت و گوند و شار و  ا و دهین چدام حس  سهۆ خ هی م ههی عوسمان لیش هڕ یۆو تاپ رمهی باپیراق ماع
  ، کرا  نهیۆب ...کوشت و  دهیت لهیووبار و مڕ

  ،  بکاتی چستاش نازان ئ  بکات وهی چیزان  دهی  نه
 کورد یشتوانیست دانیوی موومان ده هه ..وان  و ئه وه و ئ مه ئی که زهۆری پ به کتی  ئاسمان و وشهیونا به

  !!!!!! کرایا پیئا ..تر  ناو به و کوردوستان له
 ۆب} موو  عه ،داش رقه ئه ،کاکه{ ت ووت   نهۆا بی تورکی خاک  له کهش  کوردوستان بهیمر ر هه گه ..ئ

  ؟؟ی که وائه
  ؟ی که ش دهۆ خ  تازهیک هی کوره ..ای

  ست کرده  ده و سنووره  ئه  وه وه  باکوره  به باشورمان بلکیمر ر هه گه ،نیدا هی وه ر کردنهیو ب  له شهیم هه
   .نی که  دهان لیگ  بهیشواز پ  و وه هی یشحاۆ خ مه ئۆ بێریگ هه
   که بووب وه  ئهیست به  مهچ  ده تیڕ ...}م ر هه ،موس ،کوکر  که { که هی و وته  ئهی ر چاوگه ژ له

   جار لهێند  هه به ، تریکان شه ک هوموو به  کوردستان وهی باکوور  له کهش  کوردستان بهیباشور
ش یفۆ سۆ خیکر  ده ه ک دا ههیتیلۆپۆی جیکان  زاراوهی بانگ کردن ا لهیکدا ۆ وقسه  قسهیاندنڕ رپه ده
  ، کات  ده ه هه
 یل لوو په  که کات  باج نادا واتهیۆ خیت و س له  که  و دهێکر  باج دان ده کدا باس له کات م له به

   ێ باج بدر نابیت هیۆ خیتم ور  هه تهبر  دهیتوورک
ندنش  خو  وه هانیۆ خیو ئاو انهیۆ خیت وۆا خی تورکیت لهیم، نک  ده  پاره ش بهیا ئاوی تورک  لهۆ خئ
  !!! هی  پاره ش بهیکان ندانهیت ز نانه ن ته به  پارهب  ئهۆ نابن بی کرمانجیر فۆخ ، هی  پاره په

ستت  به  مهۆخ ،؟ی که  ده لی دانشتوان چی مه ئی ئه! !ۆ تۆم بر ن ههیبوویازڕوا  ... محمد  کاکه باشه
  ؟ی  بکهکانمان ل هی ین رمه ک ئه  وه هی ی ن وه ئه

   ،یۆت بشۆکدا دوو جار خلۆپ  شه ن له ک ده وه ..ی ئاخر ناتوان
   .ئ ...مان ووت  ئه هین بواۆ ک وه ئه ،ایست نا  و ده ناب تازه
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  ؟  چارهی ئه
ژاد  رستان و نه  تورک پهی شار که} زگات ۆی { یک شار رکووک وه  کهینوس  چاره  کهی وه  ئهی رباره  ده وه
   .تب  تورک دهیانرست په
کانمان  به ره  برا عه ا پرست بهیم ئا به ،، ی بژی ئاشت ت به للهی م هی وه  گرنگ ئه هی ی چیدی قه ..نی ده

ر  و گه هی  کیزانن ه باش ده ،س بخوات  کهیق س هه ن که هیمانن و نا نوو مووسیراقوان ع ئه ، کردووه
   ..انیراق ع  لهێ پجیس ب ه نابن کیازڕد   قه وه نه مان ده نه
  ؟  چارهی  ئه
 :ران ئ هی ی ن وه ئه ،رانت ئ نانه  و تهیب ره  عهی  دوورگه وهیقاو نیر فه  ئهی باکووریکان ته موو حکومه هه
  ؟ێو  دهی ک پارچه هی یراقع

  ، . هی یمان ن ارهی پو تهۆن تیز نه  کورد بهی مهوا وتمان ئ
   ێاگرڕ یۆ دووژمن خ ته حمه  زهب تفامان ههیر ئ زانئ گه  ئه وه  کورد ئهۆم خ  به
  ؟!! هی تفاق ههی ئیا نازانیئا
   ..کات وروپا ده  ئهیتک هی  ا باس لهی تورکیت هو  ده  که کات وه نهی  بکه  وه ر لهی ب هی باشتر وا وه ر ئه  به له
وان   با ئهییب ێ ناکرۆ خئ ...بات  دهیۆ خڵ  گه ورد له کویت لهی می 40دا   سه  له  که وه  بکاته وه ر لهیب
  ن  هی نه
  ؟ی که  ئهیچ ..

اتر ئاشنا یان زیۆ خی کلتوور  ببنو بهی ئازادیاڕروو یاساو بی یروار ببنو ف ندهن و خو بێ دینبا منا
  !!!، ببن
  ؟ . ت برالهب ش دهۆ خ که زمه  به هی یت وانپ

05/12/2006  
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