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 فیر شوان شه مه حه...  تر هڕتو* ش که  ئارامترو دزهڵن ما خاوه

 060207 
*  ئاواتڵایدان یناو  بهدانی مه تهۆ هاتکزر  بهتدا کوردوستان نی که هی ئاسمان ژنامهڕۆ  له
 ستمی و وه  پاکهیکازین به و کردوه لممۆ خی مافیمن داوا، تنو بشمی ئارامتخواز ده
   لهندو.  وه وانه چه پ  بهرۆ زم به،  وه ژه ویدانی مه تهست پاک ب م ده ه بکی وه  ئهیرف

شوان  مه  حهۆب.. (یشانی ناونر ژ  له وه  کردهو بیکم ر هه دا به٠٦٠٢٠٧ تداکوردوستانن
 ) ؟ێو  دهمان لی چ شوانه مه م حه ئه
  ومهی من نوسی ته و بابه  وئه وه تهنبخو ته و بابه  ئه بتوانزر  بهیر نه خو شهۆ خم پرۆز
 دا تکان و کوردوستانن نگه ده (کاندا هی ئاسمان ژنامهڕۆ  دا له060206 یژڕۆ  له
  ته م بابه  ئهۆب) ێمر  دهترمیک هی ناسه  ههمی ر نه گه  ئهک هی وه ونکردنهڕ (یشانیرناونژ له
 -:س نوسم و به  ده وه ونکرنهڕدوو
من  نا به ده. تم من بناس  ناکهوا ب شتوهی گه ت ه  ههرۆز*  ئاوات ڵایان د  کاکه هی وام پ-1-
م   من کهیاۆڕ م  له من بدات ناتوانیالمار  پهاتریر ز  گهوار نهخو  نهیشوان مه  حهنا

 -١- رگرتوه  وهم وانامه ب سدایسو  لهش ره پاشان ل ندووه خومسا١٤نازانم من )  وه بکاته
 یش به-٢- بن ده وه رچونهی بی توش وه نه مه ته چنه  ده  که وه انهۆڤو مر  ئهی  باره  لهانیم که هی
 داب وه  له ب  من دهی که هیوار نهخو ئتر نازانم نه !!!! ...رمان  داوده-٣-  کره  شهیشۆخ نه
 .  وه تهی  من بکهیکان نهی نوسیی الساۆ ت هیدا  وه  لهانی
 ... زر به
 یستۆ دوو دک هی ینوس ت ده نا نه ده. تی  بکهبوردن لی و داوا وه تهیتابچۆخ  بهوادارمیه

وان و   ئهی خاتر  به هڕ ر په  سه مه خهی  نه هیدا هڕ رپهژ  لهی وه  ئهکرم لانیشوان تکا مه حه
 شم اقوتانهیو چوار   و ئه  قوتهای ژڕۆو دو  ئه چوار د  بهنایگ  نادات ئهگامڕرزم   بهیراۆم
 .. خست رده نه خویر چاو به  لهمیکان قه ته قه  تهعروی ش وه هیاگ ده
 و شه هڕ لمی فا نه.   و بنوسه بنوسه یزان  ده وه  منهی  باره  لهیم چ که  ئازادت ده وه ستهئ  لهمن
 کاک ڵ گه  لهم به!!!... مبویشۆ خر نه خواتری با ز م ئاشکراکه نده وه ئه!  بوومشیعس  به نه
 ڕی کو مه حه(من .  که  مهوم کهت) دایووتڕ  شوان به مه  و کاک حهی شوعیشوان مه حه(

 ... م بجه ه  ههیک وام وخه  نانهی فیر شه مه  حهیج ره فه مه حه
و   و کهتی که  دهرش هشتا هۆ تیچ  وکهم که هن ما  من خاوهم  دهۆت  به نده وه ر ئه  ههمن
  وه ته  کراوهو ب وه  ترهیری شاعیناو  و به  براوهم نراوهۆ ه ومهین نوسم،   وه  قاژه له  به تهیتو

    هی  ههم گه من به
 یت هی وتودی خالیشت  و کاک ده وه دانهۆ بی ئاوازندجاف وهی  په١٩٩٤ ێر  سهی  گهیرانۆگ. ١

 ستاۆ مامۆ بی سپیرز  وهی نراوهۆه -2-  وه ته  کراوهوج ب ره فه مه  حهزا هڕ   کاکهی ناو و به
   بهم  به داناوهۆ بانی ئاوازۆ نامر و دلۆ نامزانۆز دا٢٠٠٤ یسا  له وز نوسراوه ت سه روه سه
 و زان  ده وه  بهۆرک شستاۆمام  نهامینمن د ( وه ته وبوه ب وه سه کهبۆ رک شستاۆ مامیناو
  م درمه  ئهزر  بهۆی تنۆک چ  وه  ئاوا دروست بووه هی ه وهه ئه) ج ره زافه هڕ مه  حه  کاکه نه
  وهزان ب  نهیت هی کردوی وه  ئه ناوهکاره  منت بهی ته  بابهید وه دا نه  سه  و له وه  گرتهت هیسار
کان  نگه  دهۆ بکت هی  نامهۆت!!!.  هی ھوده ب ارهی دم م به  کهزگارڕ ۆ تش هی وه و کرده  لهستمیو

 ..   ترهیکت  بابهانی مه  ئهی ئاشکرام کردو هۆیمن ب.  ر نوسراوه سه  لهیتۆ خی و ناو ناردوه
 زڕ  بهر نه خوۆ من ب وهیم نوس  نه ته و بابه ر ئه سه  لهیاۆڕ خ من به. ٢
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 ی وه  ئهۆوام بووم ب رده من به٠٦٠٢٠٤تا ٠٦٠٢٠١ یوت کهڕ  کاندا له نگه  ده له، ،  وه مه که وندهڕ
 و   کردوهم شهۆم گ  ئهی باس ژه م کاندا من له نگه  دهیر پرس  پهڵ  گه  له وه  بنوسمه ژانهڕۆو  ئه

 م سهۆرڤیم   ئه وه  داخه  بهم  به  هاتوهک پژڕۆ ٣٦٥   له ژانهڕۆم   ئه ئاگادارم کردوون که
 .. ،  وه ته بوونڕ ۆن و باشترتان ب کانم بکه  نوسراوهیری  سهتانۆتوانن خ ده،   بوهنیتال

 : ومهیوس نمن
  اقوتی دووکژڕۆموو  هه 
 ڵ دک هی روی بک هی کاویموو پ  ههزان واده،  شتووهی گه تاوی پ  له ه  هه هی ت هه  ئافرهرۆ ز.١
 !.  هی  ههانیوخسارڕ ک هیو 
  
 -٢- یاقووتی
  شتوونی گه نه تیستیو شهۆ خ  لهاوانی پــ  لهرۆ ز.١
   وه نه بھکدا ما   لهکت  ناتوانن ئافره هۆی بر هه
 نی بمرتب موومان ده  ههنۆک چ وه. ٢
 تب ئاواش ده 

 . نی بژکسان هی ئازادو نی بده وه  ئهیو هه
 -١- یاقووتی
 ھاندای ج  له وه ته  ماونهلی دو لهۆی ک  بهی تانه للهی مو ئه
 .  لکردوهش پانیت  ئافرهی ماف  کهن تانه للهیو م  ئهاین ته
 ێ بوشۆ خشمیمانیشتی ناتوانم نتو  نهشۆ خکمت ر ئافره گه ئه. ٢

 روار  خه موشتی  نمونهۆ ب کهنم  گه مه  ئه
 چوار کژڕۆموو   ههیناو  به  ئاواتن کهڵای دانیکان نهیش نوس مانه  ئهزر  بهیر نهخو
 -: وه بنه وده ب وه اقووتهی

  مه  ئهژتانتانیس تو و م به که تر نایوان  ئهیمن باس.  وه ته کردونهیودا ب٠٦٠٢٠٦ یژڕۆ  که
 ! (--- (ی چــــنن ناو ده

 اقوتی چوار کژڕۆ موو هه
  هی  ههیست  ههروی بک هی کموژن  ههزان  واده شتوهی گهژن ت  له ه  هه هی  ههاوی پرۆز. ١
  گات  نهیستیو شهۆ خ  لهی اوهیو پ ئه. ٢

 ت بیرانۆ ژن گۆ بناتوان
 با جوان  هۆیمردن ب  بهنیحکوم موومان مه  ئاواش ههانیژ  بهنیمحکو موومان مه  ههنۆچ. ٣
 . نی و جوان بمرنیبژ
 .  وه تهنوس چه ت ده  ئافرهاتری زتب  ئازاد نهکت لهیرم هه. ٤
...  
 ؟؟... !! منیکان هیاقوتی  ژهڕۆ یکان وه  کردنهو بی دوا  بوو لهش زهڕ و به  ئهینی ش نوس مه ئه
 .. بات دهۆ برشمو ه  و ئهم که هن ما ن من خاوه ده باری بتانۆخ. 
 ... زمر به
   که موشت و پ لهۆ بچک هی ن وه  بهڵ د
 ) یغاند ( وه تهب داده تیکبوردنموو ل  ههی گه جم  به
 زر  بهیر نهخو.. م  وتهدوا
  ک هی وه شچیی ه  بهتری من ئم ده ده پنتان  م و به که  دهرۆ زیکبووردن لیداوا



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   8-2-2006 17:06 

3 

  هی وه ونکردنهڕم  زووم کرد ئه س ئاره به،  وه مه  ئاوات نادهڵای دانیم وه
 . تب ژوو نه  ئاوهی کوردیر  هونهو ژه وی وه  ئهۆ ب وه مه  کهوونڕ ڵای و دان وه ئۆب

 .. ستمدایو شهۆ خڵ گه  له
  


