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  سوهامسوهام... ...   !!!! کوژان کوژان––ژن ژن .. ..     ست خۆشانهست خۆشانه   ده ده  رباز کردن لهرباز کردن له  ق و خۆ دهق و خۆ ده  ڤینۆس فایهڤینۆس فایه    

  ندا هۆه
   

ری  سه له وه، کات  ئه قسه و رێ یه  سه بینم ناوی ڤینوس فایق له،  ژووری کوردستان یونایتدا وت خۆم کرد به ڕکه  پاتاك به ك له یه ئواره
 . امانی کورداستاند رله کوردی و پهلگای  کۆمه ی ژن له ر کشه سه  بوو لهو  ئه بۆر  هه که ته ش بابه که ژووره
 کۆتایی  و له ئه، ژورێ  چومه من کاتك چونکه، و ی ئه که هر کۆڕ سه بم له ناتوانم هیچ  من بت که یر نه  سه وه التانه به: رزان به
اوی و م بواتن بت ته به،   ووشه  به نام ووشه و نگی ئه  و بیستنی دهنین بی به،  بیم ستمه به ی من مه وه  ئه وه، وبو ی که ته بابه

   وه وته کانیم بیر که بۆچونه
، 17 (  ژماره له  دواتر وه، یبوینووس) کی نوێ یه وه و خۆیندنه ی ژنان کشه ( ناوی  بهMarch 99 14   ژماره"یام  په"ی   رۆژنامه  له  که
 شخ حم -ها روه هه، سوید -  عبدالله شنه، فرج ئا، سلیم سوسن (مان رۆژنامه هه ی May ،July ،September مانگی ی) 15، 16

  "ڕبوار"ئیسالمی 
 ك یه له سه جا مه. دابۆوه سوسن کانی خنه  ره می به  وه"  ڤینۆس "واته دواتر خۆی  وه، دابوو خۆیان لی ی وه و روون کردنه خنه ره) سوید –
 ژنه م ئه زانی ئه مان نه  کات و ئه، وه ته دایه نه نی وسه کانی سه خنه ڕه می وه ر هه خۆزگه م به، خراپتر ت باحه قه  عوزر له لت  ئه یه هه
، ژنه  خۆی که  کاتکدا له داژنان ر رانبه  به  له یه هه ی ژنانییه  و دژه بۆچوونه نادروست م ئه، وه نوسینه به کات ئه هیالك ۆی خ مووه هه م ئه
موو   هه به یی ژانان سته دهر و ژ  رستانه په قلیدی کۆنه ته  وت عاده  له رچوون ده یان کسانی یه ی له سه  مه که  لماندوه سه ی وه ئه م دروست به
  .  یه نی ورکی ده بوون یاوو پ بوون  ژن سته به  بۆم مه ۆیهب، رس ناکرت س هه که
   چۆنهئایا ئستا بۆچونت، دا و نوسینه ئه ر سه به  بوونڕ تپه) 99-91 ( ساڵشت پاش ههئایا ،  و کهبو وه من ئه ر حاڵ پرسیاری هه به
  ؟؟؟. رکخراوبون، کاری ناو ماڵ، نانر تیرۆری ژ سه له
  ر بۆیه هه،  بکاتیا  قسه  له قسه یان  شانی له بدات شان بت هه سك هک یان ژنك  وانیه  پی که، نیشانی دا مدا  وه و له م ئه به
 بۆچونی مان هه ئستاش،   که وه دووپاتی کرده ش ئینجا و وه می دایه  وه  نا شارستانیانه وه، چوو هه وو کرا روان نه کی زۆر چاوه یه شوه به
 شی وه ئه وه، ونبو که ژووره  له زۆر کكی خه  که ی وه له غرور بوو  مه بوو چونکه ختر رسه  سه بۆیه وبو  دیار وه، ختریش رسه  سه وه، یه هه
" سالمیح شخ ئیم ها روه هه،  سوید- عبدولشنه، ج ره  فهئا، لیم  سهسوسن (خۆی کاتی و من ی پرسیاره م ئه پش  که بیر کردبوو له

  و خنه ره  سودی له ك یه ڕڕه هز بوو دیار که  وه داخه به م به، دابوو لی یان وه روونکردنه و  خنه موو ره هه و ئه)  سوید-"ربوار 
 July 99 16  ژماره – "یام په" دا له لیم ن سه وسه کی سه یه خنه ڕه  به م وه له که کاتکدا له، ووگرتب رنه وه وان ئه کانی وه ونکردنهڕ
   هنده سنگم بۆ خۆم من، گرتن خنه هر  بۆ وه  پشه هاتۆته  وه قورساییه و  به که م بکه ن وسه سه  خوشکه سوپاسی تی خۆیه ی جگه (ت ده

  . ) گرم رئه ك وه یه خنه وو ڕهم هه  له سود زانم ئه  قوتابی به هشتا خۆم ی یه ندازه ئه و فراوانه تا ئه
و   ئه ونکهچ، بنوسم کی یه گۆشه ند چه ر سه له زانم ئه پیویستی  به دا باسه م ئه ر سه به ڕبون تپه ساڵ وت حه  پاش بۆیه دا لره منیش جا

  . خۆی بۆچونی ڕاوو مان هه ر سه  له ختتره سه ر  سه  که وه کرده دوپاتی
 كس ر که گه ئه تا ره سه. ، March 99 14 -14" یام   په") کی نوێ یه وه دنهی ژنان و خون کشه ( ناوی ا به ید که نوسینه  ناونیشانی له
ی  که ری باسه  سه چونکه،  نگه دره  وه بیخونته زووتر ك یه قه ده  وایه پی، ی ببینت که اسهری ب  سهو  وه خوندبته نه ی که نوسینه رۆکی ناوه

 وو ی ئه که نوسینه واوی ته بتوانن ران  خونه که ی سته به و مه ئه بۆ من. کانی ژنان بۆ کشه بت پ ی رکی تازه سه  چاره که دات وا نیشان ئه
 م ده ئه وڵ هه من م به، بینی نه م مان ڕۆژنامه هه وه داخه م به کان به ڕه  ماپه ڕام له  ببینن زۆر گه  گرتوهان لی خنه ڕه ی ڕزانه به و ئه

  . ر چاوتان  به مه بخه نمونه  به  گرتوه  ل یان خنه  ڕه ی که سانه و که و ئه خۆی کانی قسه
 خوراویان  ناو مافی به و ژنانی  له سه مه مکه ده زۆر (ت ئه March"14 -99 "14-ژماره" یام په "   لهاید که باسه تای ره  سه له
 دانووسان و  کانی مزهر  سه له  دنیاداوبنکیقوژ  کون وموو  هه له، کان رۆژنامه گۆڤار و راکانی په ال له فراوانی و وره گه کجار یه کی یهیانتاپ
  .  گرتووه) کان  رۆشنبیریه وه هکۆبونی کۆر و سیمنار و   چوار چوه  و له وه  گۆرینهڕا
 بۆمان ! خوراوهناو  نان بهرمافی ژ گه ئه باشه.   نیه  که و شته  ئه فی واته  نه  رزمانی کوردیدا واته له) ناو به (ی ووشه هنانیکار به رزان به

  له ك نه که کاتکدا له !!تۆ الی  له  نیه بوونی هک بنوسیت  ك یه له سه مه ر سه له  بدات هان تۆ  که  بزانین چی وای کردوه  که وه کهبروون 
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 ب دی و ب مافی زار هه زاران هه یه وانه له کدا یه چرکه  له ین بکه دوور ژمركی ر ر سه گه ئه دنیادا موو هه  له کهبه   ئمه کوردستانی
  .  ژنان ر به رانبه کرت به بی جۆراو جۆردا شک له
ن ل  دیفاعماولی خۆت  قه  به که وه یته که ئه ش ره کی پ یه ره په نا جارك ی تۆ و جار له سه مه  بۆچی بۆته وراوهناو خ  به ر مافمان گه ئه
 کیان پانتاییه یت  خۆت ئه که ی  ڕۆشنبیریانه وه و کۆبونه کۆڕو سیمینار و ئه  ڕیزی بیته ت باسانهم   به  نیه وه ئه ت له سه ر مه گه ئه، ت که ئه
 و ره به وتی ڕه ڵ گه له   که یه سه و که ئه ڕۆشنبیر، رۆکی نوسینه  ناوه به، که به،   نوسین نیه گیان ڕۆشنبیربون به خانم.  کرودوه رداگی

 من م به، . نگاو بنت بکات و هه هه کانی ریه  گه تازه وتن و و پشکه  ره به و ئه پی به پ توانت ده نی ده مه کی یه گه کۆمه پشچونی
 تۆ  که  وه  داخه به م به؟  ڕات چۆنه  ئستا  که وه پرسییه لتم نوڕبو تپه  سایشوت حه باش و وه خونده جارك ند چه تم که نوسینه واوی ته
ژی  و چۆن ئه ه کوردستان چۆن وت ژن له ته ت تۆ ده که نوسینه پی  بهبوای من و   به مان بۆچونت که ر هه سه خترو سور تر بوی له رسه سه
موو  هه، ند بین مه هره به  یانه هه وروپی ئه ژنانی  که ی ئازادیه وت و ستکه ده موو هه م له نابینیت وا ڕه وپمان ر وا بت ش هه لره
 وه بته ده رز به پ کوردی گای و کۆمه پیاو تۆو من و یر سه وروپا ئه  له بت ی نمونه ند چه ژنی کورد (یت ئه   که یه وه ئه شت که لهلی ده
 له ك وه  مانه هه  که چین رنه ده  کۆنه  سمه ڕه رێ و ت و عاده و له وت ته ها ئه روه هه) ڤینۆس - ك یه خنه ڕه بۆ مك وه 16  ژماره  ی"یام په" 
   که زییاتره وه له زۆر ردکو  ژنی که یه وه ئه بیم زانم ئه  پویستی به  منی وه ئه دا لره (یت  ئهMarch 99 14 - 14  ژماره "یام  په" 

 کات ئه راورد به دا گه له خۆی کورد ژنکی ر  هه که ی وروپیه ئه  نمونه و ئه  چونکه، بکات کردنه راورد به و  هاوکشه و ئه کشی تھه خۆی
 و ئه ی پرۆسه ا ڕۆشنایید ر به له  نیه کگرتوو یه کی یه پوانه یاساو و هیچ شتنیان نیه کگه یه به خای یان  نیه لکچوونیان خاکی هیچ
،  هو پیش ن کار خاوه و ر که رده روه منداڵ و په ن خاوه دایکی و مرد ن خاوه ژنی  له  بریتیه کورد ژنی چونکه، ین بکه ج جبه  راورد کردنه به
 من م به، بن ند مه هره به  یاسایانه م له ژنان وت نایه  وه هبون وروپی ئه بون و کورد رتی گه ناوچه بیانوی به و کوردی کورتی به تا وه ئه. 
تی  ڕمان دنیا کی کویه ر  هه  له که ند بین مه هره به  نیه ده و یاسا مه و ئازادی خوازیارین له، ئازادین  خوازیاری که سانك که و ژنان و
 و سیاسی  باری له وروپی ئه ك چۆن ژنکی وه ر هه، ئینساندا تی بعه  ته  له که یه ریزه  ئازادیش غه  و ژنه ر هه  ژن وایه پم  چونکه. وت که ئه

 وروپی ئه ژنی ك چۆن ر وه هه،  پارزراوه ژن ك وه ئینسانی تی رامه که ت م حورمه به، بت نه کسان یه ریش گه ئه وه تیه یه کۆمه و ئابوری
، ناکوژرت ر هه ك نه ناموس ف و ره شه ی له سه مه ر سه له وروپی ئه ژنکی و  خۆیه ربه هس خۆی ئینسانی حساباتی  یاساو له  و نیه  دو پله
 ناوت تۆ  که وروپا بۆ ئه هاتنی بۆ کچك یان ژنك بونی خوازیار. بکرت پوانه ژن به  وه ناموسه ف و ره شه ناوی  به نییه شتك که به
  یام ژماره په) بۆیان وه نرته ده ڤایرۆس کوو وه وروپا ئه ی ه که و که نت که ده هه  ووه له خۆی ك وه یانی ده به وروپا ئه  له ژنان ( ناوه
یاسا  م ئه  که به، ن  لره که خۆیان ر هه ك نه وت یانه ئه ژنان  که یه وه ئه لیلی ده) ق ڤینۆس فایه-کی نوێ یه وه خوندنه ی ژنان و کشه (15
 ی له سه  مه به لی ند بونه مه هره به ش مانای خوازیاری مه ئه، دورن هشتا لی   کهنن یه بگه ژنانکیش ویگ  به ئینسانیه و نی ده مه

 ست ده له به وایه پت تۆ  که ی یاسایه بونی نه فلیج ئه و دان نه ست ده  له بۆ ی تۆ شینه که رۆکی باسه ناوه  که وه یشه) ق هگ (یان  وه جیابونه
  . کرد خۆت ی که  قسه به م ئاماژه روتر  سه له ك وه، بن ئه رسوا کورد ی گه کۆمه و پیاو ژن و دانی
تی و  یه کۆمه ئابوری  باری له خته سه ك یه ڕاده  تا تیه یه کۆمه نده و ناوه له نرت که هه ژنک (ت تردا ئه کی یه  گۆشه ها له روه هه

  مه ئه، ی خۆی که نده  ناوه  له دی جیاوازه دا سه  سه  له ندك که یان ناوه،  توانین بین ساخته ه دندکی پ باق و بریقی  بۆ ناوه وه سیاسیه
 ی که ئاکامه ین بکه یری سه ش سایکۆلۆژیانه و زانستیانه چاوی  به ر گه ئه که و قۆناغ  پله ندین چه ڕاندنی په  بته  خۆیدا ده خۆی له

 دایکیدا ڵ گه جار له ندێ هه و وه ماه و قوتابخانه نیا زیاتر له ته که کچك ی وه گواستنه  چونکه، کانه مهئاکا و  موو پوانه هه ئیفلیجبوونی
  له ک یه له فۆکه به خالقی ئه و رونی وفیکری خۆسازدانکی ده و کردن ئاماده ب به دا فته هه ك ی یه  ماوه له و دیبت بازاڕی نه

 فر ئازادی مانای ی وه ئه ب  به، ئازادی بۆ وه ییه سته ده  ژر له  که  تایه خۆیدا کوده  له  خۆی مه ئه، وه تهنیش ده وروپا ئه کانی خته پایته
  که، بت ئه ی پاره ڕاکشانی تی تایبه کارتی و وروپا ئه گاته ده  که ئیتر. وه خوندبته ر سه له دی دوو وه مه نی که الیه به یان، بوبت
 وته که ده ئیتر و کات ئه ست پ ده تا کوده دارایدا خۆی ربه سه ڵ گه له وه لره چونکه، یاخی بون و ره  به وه الیه  به مه که یه ینگاو  هه وه ئه
 موو هه وروپی ئه ژنی و  خوراوه مافی کورد ژنی نده چه، واریدا کورده گای کۆمه و وروپی ئه گای کۆمه  نوان له وه بکوژه راوردکردنکی به

 ربینی ڕاده ستی ربه سه لره  ژننده چه، هزه ب کورد ژنی تی سایه که و هزه به وروپی ئه ژنی تی سایه که  نده چه، وتووه که ست ده کانی مافه
 پیاوی و  وه تهچ ده ش ڕه  که ونه لدت وای تا هه تر راوردی به  و زۆر مه ئه... !ل له ب ناورت  کوتکراوهر سه ژن خۆمان  الی له و یه هه
 لدت وای تا هه، سمانئا  چته ده وروپی ئه ژنی قوڕاو  به چت ده کورد و ژنی  فریشته  بته ده وروپی ئه پیاوی و گورگ بته ده کورد
 بته ده ش ئره و خ دۆزه تهب ده وێ ئه، وێ و ئه ئره نوان کی تییه دوژمنایه بته ده و  وه چته ده بیر پیاو و ژن نوان ی که کییه ره سه له سه مه
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 ڤایرۆس کوو وه وروپا ئه ی ه که که و نت که ده هه  ووه له کوو خۆی وه یانی  ده به ی وه له   جگه مه ئه، بینت ده  پوه ونی خه ی شته هه به و ئه
  . ) بۆیان  وه نرته ده
 م ئه ر کسه وروپا یه ئه  له وه یاساییه  باری ر له نابه په ومو هه  که به ،کورد ر ک هه نه  ژنانی شدا که وه ئه ڵ گه  له کورتی و کوردی به

 ژنی وتانی ستکه ده م له ن که نه ت ئه، و کات ئه ژنانی کورد ن بۆ شیوه ی م نوسینه به " ڤینۆس" م به، وه یانگرته ئه  یه هه  که ی قانونه
 و پله و ئه ڕاندنی په بته ئه ش مه ئه، هناوه نه ستمان ده خۆمان به خونی وو سابی گۆشتح  ر  سه له خۆمان چونکه بن ند مه هره به وروپی ئه

 بوونی فلیج   هۆی بته ئه، ین  بکه پ  کاریانو ند بین مه هره ی به له ر گه ئه وه، نت یه گه مان ئه وتانه ستکه ده موو ههم   به که ی قۆناغه
 ك نه کورد ژنانی  که یه وتوانه دواکه و کۆن  ژنانه دژی  قانوونهو  ریت نه دابو وو ئه بونی ئیفلیج ستی به مه  دیاره، کان اکامهئ و  پوانه موو هه
 نگی رهوروپا  ئه  لههتد.... .... .... ،  بیحه ه، پ، فادیمه، فا وه (کوشتنی ی ڕاده تا هه، تا وه ئه که به، ین گیرۆده کوردستان  ر له هه
  ئاماده  خۆیان وه خالقییه ئهو  رونی ده باری له و کردووه نه عییان سه که ی وه به کات ئه ژنان ی ئیھانه خۆو ته ڕاسه ها روه هه.  وه ته داوه
  که ی یه ڕاده و تا ئه دات ئه م ه  قه له ول  ول گ به رد ژنی کو هنده"  ڤینۆس "دا لره. ، وروپا ئه ختی  پایته نه گه ئه فۆکه به و  کردوه نه

  بیر  له وه ئه،  ڕوه به بوات  کتب  به" ڤینۆس"کرداری ا قورسترینترین ت  ساده و له  وشیارهول  گه سکی که بت خۆی وا پی ئینسان
 ویستی پ نه خوازیاری ئازادیبوون و زادیئا  چونکه، بت مرۆڤ ری سوڕنه هه کتب ك نه،  کتبه ری نوسه و ور دروست که  مرۆڤ کات که ئه
ویستی   خۆشه ر له هه، وه ئابووریه و تی یه کۆمه باری  له  خوازیارن ژنانك که یان کچانك جونکه، یه هه واری  خونده  به و نه عی  سه به
 پبوونی متمانه چۆو  هاتوو له گرتن نه ڕگه، و کردن یر نه سه م که   به وه، زانیت ی ئه  بڤه به  تۆ که) ش وه جیابونه (و و ئه ژیان  وه پکه و
ک  ر یه پرسیاری هه ر گه ئه.. ،  وه ره کاری ده ئیش و وا بینینی  ڕه و به رکردن به له  دی خۆ جل به، کردنوو نه نیاوو کۆنترۆڵ ته ری فه سه
  مانه ئه  بۆیه، تی خوازیاریه ومانگ  ب به،  نیشتووه  دانهقوتابخانه    لهلیلك بت ده ر هه  به ڕۆژیش ك یه یت که بۆ بکه ژنانك له مانه له
 و ماڵ ناو کاری ك نه، ئینساندا  بونی له سروشتین تکی سیفه مانه ئه  چونکه،  یه هه عیش  سه به واری و نه  خونده به پویستی  نه
  . زانیت ئه ژنانی رشانی کانی سه سروشتیه  کهر ئه رۆکی ناوه به تۆ که، ردم دی کردنی و ڕازی منداڵوکردنی خ به
.... .... بایی و کاره و گسکی  قاپ شۆرگه و شۆرگه جل ك وه "کات ده ئاسانتر ماڵ ناو کانی کاره  که تازه سائیلکی وه ر هه بونیدا په واب که

یان  ن که ئه گیردا ژنان ی ئمه شانی ر سه کانی سروشتیه  رکه ئه رۆکی وه نه  کانه شتومه م ئه بت ڤینۆس ولی قه به ر گه ئه هتد.... . 
 مان ل دادنیا وتنی پشکه ی  سایه له ڕۆژ به ڕۆژ ژنان ی ئمه " ڤینۆس"ولی  قه  به ی که شیه ڕۆژ ڕه و له هاوار ی ئه !! وه ننه یسه ئه
  .  وه نرته سه ئه
  سایه ژر بت له نه ر هیچ هه، دا و بریقه باق م ئه ی سایه ژر  له ساکه ند چه  خۆی"ڤینۆس، که یه وه تر ئه ره مه سه ور ی مووشی سه هه  له

 قانونکی، ژیان لیسائی وه قورسترین تا ئاسانترین و ی که منداه بۆ نگا دایه و) ی بکاری بیمه، ر نا گه ئه (ت و کار منیه ئه ی  بریقهو 
 وریت   بهناوی  ساخته چی هشتاش به  کهند بیت و مه هره به نگی رهه فه، تی یه  باری سیاسی کۆمه له ئینسان زادیئا، نیانه ده مه
  ، یت نشتی بکه رزه سه
  چی ند ساکه  چه  که وه بکه  بۆمان ڕوون ببینه ت حمه زه، وروپا ئه بردنی ناو  ساخته به نشتکردن و رزه سه ر سه ر سوریت له گه ئه ی ده
 م له بینیت وا ئه ڕه  خۆتی  به  چیه له سه مه! !دا و باقه بریق م نای ئهر ڕۆش به له دت چاوت هه چۆن یان،  ؟!یه خانه چی ساخته م له یت که ئه

 کانت بۆچونه ڕاستی به !!یت به ئه ناڕۆشنیان ناو وو وار خونده نه و گ و فام نه به وها ئه ژنان بۆ م به، بژیت یا   شته هه به و باق و بریق
  . لت  پشوازیننی شایه،  ورستی په نهکۆ بۆ باشن باش کی یه که کۆه
   له کات که  ئه انهکچ و له باس وجا ئه(( ت ئه) 16July 99 -16  ژماره-یام په ("لیم سه ن وسه  سه"کی یه خنه ڕه  به م  وه ها له روه هه
،  گایه براو کۆمه و باوك ستی هو ژرد گوایا مافی خوراوه دیبت نه زیاتری ادایکید ڵ گه له  وه ره ده چونه جار ندێ هه و  قوتابخانه و   هو ماه
: پرسم  ده و خوشکه له وه وجا من دیسانه ئه بت؟ یی سته ژرده بت ده، فام بت ر خۆی نه گه تی کورد ئه تی ئافره حورمه  بۆچی به وه ئه

 و روونی ده هیچ خۆسازدانکی ب به و بووه وه ساه ژده هه ژر  له نیان مه ته یان  زۆربه یت که که ده  کچانه و له کك یه  له چی ڕی چاوه
 ردوو هه وت ته و نه وت بته ؟ چونکه وه بینته ده خۆی کاندا وروپییه ئه  وره گه  خته پایته له کك یه له کدا یه فته هه ی  ماوه له ڕۆشنبیری

 ر گه ئه، کات  ڕوی ت ئه سکی تر که رکه  هه و نهنجکی وا  گه  نه ك که یه ندازه ئه به جیاوازن ك یه له  ندهه وروپی و یه کوردی ندی ناوه
کی  تایه کوده چاریودو رێ ده  هاتبته نه ))وه قینه ته ڕاسه ی وره کی گه یه له سه مه(( ئاکامی له  بوات نت کورانه ده و چی مل ره به زانت نه
 فرۆشت و بۆ مایان مایان   مۆده وروپا بو به ی ئه وه ر ئه به نیا له ی ته و خزانانه آو ئه وه  زۆره شمان نمونه وابزانم، بت ده راپاگیری سه

 کانی واه هه  دیار به ن گمه  ده به و وه خوندۆته نه کتبکی نی مه ته موو هه که ی ژنانه و له چیت ڕوانی چاوه دی ئه، کرد ت ڕوویان
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  نهوچو نه  به یان ژن کچ تی  حورمه  به که ك تۆیه..  ))بت کانی ال ون ده انهپو موو و هه وروپا ئه   و دته نیشتوه  دانه وه فزیۆنیشه له ته
و  ت حورمه که کان سالمیه ئه چونیبۆ ڵ  گه له  یه هه کی جیاوازیه چ ت نهچوبۆ م ئه  واته که، یت بده م ه  قه له فام نه  به یان  وه ره ده
 بۆچونی تۆ بزانین با  وه بکه ڕون بۆمان تکایه،  ر وانیه گه جا ئه !!؟؟ن که ئه  پناسه یان ناوگه ش و الرو  له  و ژنان بهتی کچان خسیه شه

 دنه  که بن ئاماده وه خالقیه ئه  باری له بت ژنان ئه (یت جارك ئه ند  چه  که وه  ئه وه، ؟ نژنا تی خسیه شه ت و ر حورمه سه له ئستا
 بن چۆنی  چۆن؟چیه خالق ئه له ستت به مه واته؟ خالق ئه ر سه  له چیه نی تۆوبۆچو   که وه ن بکهور بۆ ڕو شمان هه خالقه ئه م ئه، وروپا ئه

 بت ساك ند چه و! !ر بزانت ر و خونه  نوسه سك خۆی به  که  که یه مه یر ئه  ڕاستی سه به   !!!؟؟؟ وه خالقی یه ئه باری له وروپا  ئه له ژنان
  باری  بت له وه  سایه ژده هه خوار    له که   وه کوردستانه  ر ناتوانیت کچک بنت له نابه پیاوی په  زانت که نه وروپا بیت و دانیشتووی ئه

   !! وه یاساییه
 کی خه دی ئه، تبیت هه م باوکت هه مامت و م هه تی سه ده ژر له ! )) وه قینه ی ڕاسته وره کی گه یه له سه مه(( ئاکامی  له که ك تۆیه دواتر
  !ت؟ نایه  بابی بت چۆن هه  مامی بت و نه  مامت نه ر که سه به قوڕ کوردی
  ندامانی حیزبه نگران و ئه الیه و دۆستان موو هه به کورد کی خه تنی هه) 99 -91 (سادا شت هه ی ماوه   له که ك تۆیه
سیاسی و  بوونی ئازادی نه، تیرۆر و تۆقاندن، کداری میلیشیای چه ست  ده له ڕاوک ده، بوونی نه، بکاری (ست  ده له  وه کانیشه التداره سه ده
، هتد.... .... .. و باو کاره و ئاو  له ژیان سائیلی وه ترین تایی ره سه بونی نه، بابت و کاکت نوان ناوخۆی ڕی شه، نی و ده مه ردی و فه
ر  کی هه  خه  که وه  ئستاشه به(، یدانیان چۆڵ کرد توون و مه ههری   به  لهکورد کی  خه که، یت ستی پ ناکه مانه نابینیت و هه ئه موو هه
   له" مۆدل" به باشترو ئامنتر  پناو ژیانکی ر حسابی مای و گیانی خۆیان له سه ندین ووت له  بینی چه به) تنن گبیری هه  ته له
 سلیمی ته و 96 ی11  مانگی نجن کردن له نجن هه هه گیانیانی  مه  قه به سالمی ئه ھوری جم که ی که الوه  "28 "دی ئه !!!یت ده ئه م ه قه

،  وه شاردنه کانی ته تاریک مه وی شه  به قوربانیان کاری و س که تی زایه ناڕه پۆلی شه ترسی له، وانیش ئه و وه کرده مامتیان ی که حیزبه
  !!وتن؟؟ که " مۆدل "شون ر هه مانش ئه، وه چنهبپ پ نجایان هج جو نهکراوا ت زه  ب له الشه م ئه تی یبه حه کا له نه
 وت بته ر گه ئه وه، .  نییه تر شتکی زیاتر کردوته پیاو و  ژن به کورد کی  خه به  که خۆت ی ره خسه مه  له ت که نوسینه واوی ته ڕاستی به
  به، یت بکه  وه پیاوه و  ژن به کورد کی موو خه هه له لبوردن داوای بت دوا ئه هب مه له یت و سپی بۆ خۆت تۆمار بکه رد بگه کی یه ڕه په

  .  وه کرده ڕون بۆتم  که وتن که  مۆدله و ئه شون  که  الوه " 28" و سووکاری ئه که ت تایبه
، دابان لک کجاری یه بۆ تا ئستا یانیش ترئامن باشترو ژیانکی  پناو  له که یت بکه  خزانانه و ئه موو  هه له لبوردن داوای بت ئه
 داوای ت ب هئ، هشتن جیان  به و کرد نه کانیان منداه  مندای له تیان زه له یت که بکه باوکانه و ئه موو هه  له لبوردن داوای بت ئه

بت داوای  ئه، دی نه یان که ویسته خۆشه ڵ گه له ووب ستگیرانی ده که ژیانییان کاتی  خۆشترین یت که بکه  نجانه گه و ئه موو  هه لبوردن له
کانیان  ردهم دوری موو غه  له کانیان رینه سه رگی به رین و ر سه  سه ریان نایه سه نیا  ته به  وانه  شه یت که  بکه و ژنانه ئه موو  هه لبوردن له

 توانی یان نه که ی وه له بون روغدو  مه که یت بکه باوآان و یكدا  پیره موو هه  له لبوردن داوای بت ئه، وڕوو ب بو  فرمسک ته به
  . باشتر  ژیانکی له بن ند مه هره به
  ت" لیم ن سه وسه  سه "به  که دا مه و وه ئه ر سه به ساڵ شت هه پاش و ئستا که پرسی لم  وه پاتاکه ی  ڕگه له ر هه تردا  پرسیارکی له
  که ی ژنانه و ئه باسی ر سه   دته"ن وسه  سه "موشی گرنگتر خوشکه هه له ( وتوته) – July 99 16 -16- ره ژما-یام په(،  وه ته داوه
 پ یان نوسه چاره و ئه ))موویان ندکیان نام هه هه ({کوژران  وجا که ئه، کرد نه ڕی تپه زار هه  له یان ژماره  ژنانه و ئه جارێ، کوژران ده
  . ) کوژراین نه تر بۆ زارانی و ههۆ و ت مننا  بینرا ده  دهوا ڕه
 ڕام مان هه ئستاش من (ووتی، بوون یونایتد  کوردستانژوری  له که کانك خه بوونی ئاماده  و به دا پرسیاره م ئه می  وه له ڤینۆس م به
 "ڵ گه له"  ڤینۆس "م به !!،  بووه راتی مخابه ی له سه مه تیس به مه واته، گرتن   به یان داوه رگه  پشمه که  بوه  ژنانه و له ستم به و مه ، یه هه

و  ریت دابوو نه باسی  که به، دا کاریه خنه و ڕه  خنه ڕه و له ن ناکه ژنان و جاسوسی راتی مخابه ی له سه مه  له باس ك یه شوه هیچ به" ن سوسه
  . ژنان دژی به ن که ئه گه کۆمه وتووی دواکه نگی رهه فه
 ك نه تیایدا  که، وه نه که ئه چاو کدا گایه  کۆمه له کوردستان له ختك وه ژنان (ت ئه May 99 ی15 -15- ژماره" یام  په " له"ن هوس سه"
 نپۆشی رگ به و جل ئازادی  له کانیان ردیه و فه تایی ره  سه  مافهو نپارزت ئینسانیان تی هحورم  نییه ك یاسایه و قانوون و ت سه ده ر هه

تیرۆر  ئاشکرا به کو به، رت به ڕوه گادا به ر کۆمه سه سمی به ڕه و به و میرات وه تا جیابونه  وه ره هاوسه بژاردنی هه و ر هف سه و و کارکردن
 تك یان ئه سته  جهکوژرن و خۆیان ده ئازیزانی مرد و باوك و برا و ستی  ده به و کان ر جاده سه و له  وه گه کۆمه ر چاوی به به  و کرن ده
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 و  وره  زیندانکی بچوکی نو زیندانکی گه بته بۆیان ده ش خزان م جۆره کوشتن و بهخۆ   به کرن ده ناچار و زۆر جاریش کرت ده
 گادا کۆمه کوو ژن له هب،   ڕوه بات به ده ژنان کانی  مافه له شك به ر هه ك  نه یه هه تك وه بینن ده ده م النی که وروپا  ئه دنه ختکیش وه

 وه جیابونه ڕگای و ئینسانی خۆیان  تی ئازادانه سایه کهت و   حیسیهوی ڕانه بۆ گه  بۆیه، تی خۆیه خۆی ربه سه تی سایه که نی ڕزلنان و شایه
  . ر به  گرنه ده نگاوك هه کو وه
ک  نه نگ رهه و فه ف و کلتوور ره ر شه سه له  بووه کوشتن ژن ی له سه مه  له باستان  لماندی که سه ن وسه سه قساکانی  له  شه به م ئه  واته که
 و "ن وسه سه" و و خۆی  کردوه کوژان ژن له ی خۆشانه ست ده  ئازایانه زۆر ڤینۆس ها روه هه !!، راتی کردنی ژانان مخابه ی له سه ر مه سه له
  !!!کوژراون  بۆیه نه ریته اب و نهدو  له  داوه نه الیان  که نموونه  به کردوه تری زارانی هه
) September- 99 -17- ژماره- یام  په له – ڕبوار -لح شخ ئیسالمیم (" ڤینۆس "ی یه خۆشانه ست ده م به ند یوه په له ر هه ها روه هه
 شوی ل ڤینۆس) ؟؟کوژان – ژن   له ستخۆشانه ده (تی نووسیویه ڕاکشدا رنج سه ناونیشانکی ژر  و له  گرتوه ڤینۆس  ی له خنه ڕه
  و له بیت ئاداب کۆلیژی ریجی ژنکی خه !؟ کوردستان له کوژ -ژن قۆکشانی چه  له  خۆشانه ست ده(( ت ئه و تی نوسیویه ! کشاوه هه

 ڕ باوه ؟؟!!"کوژراین نه بۆ تر ارانیز هه تۆو و من نا ده بینرا ده وا ڕه پ یان نووسه چاره و ئه   ژنانه"و هئ: بنووسیت نوبانگدا  به کی یه ڕۆژنامه
 م ئه، ندا هۆه "ق فایه  ڤینۆس" می ه قه به،  به. بیبینن خۆتان چاوی  به  با"16ی ژما"  یام په"  ی ڕۆژنامه  بکشنه رك سه؟ ن ناکه
 شمشری رو مزه و ڕیش و  مه ه هق م ئه رقی فه، وجا ئه !!نووسراوه، ر سپی سه ش له  ڕه به،  ژنکوژانی کوردستان له یه ستخۆشانه ده

   . هتد.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ؟؟؟ کان چییه بانه تاه
 م به،  کردوه راتیان  مخابه که  ژنانك کردوه  گوایا باست له که ی وه به کرد رباز ده  پاتاک خۆت له کات و ئه که وه یمه ئه ش جاره م  ئه

 ف و ره شه ر سه له که  کردوه  ژنانک له باستان  که ن وه ئه لیلی ده و رانه خۆت و خونه چاوی ر به له کانیش گه به که به من ر هه ک نه ئستا
 ژانکو ژن یت له که ئه  ستخۆشانه ده ر هه ستاشئ ئایا  که یه وه ئه من پرسیاری است ئ، ...  و برا ومردباوك ستی  ده به نکوژر ئه ناموس

 تیس  ده  به ی که ژنانه و  ئه ر سه له  چۆنه وستت ستا هه ئ کی تر بم یه وه  شه به  یان؟تری و نه و داب و ناموس ف ره شه ی له سه مه ر سه له
 خۆت  ی که وه ر ئه  هه یان هو، ف و ناموسه ره و شه و ئه  دداریو ویستی خۆشه ی له سه مه ر سه له ژرنکو ئه  گه کۆمه  وه  مردو  براو باوک
  !!وروپا؟؟ ئه  له  وه بته ئه رز به پ کوردی ی گه و کۆمه پیاو ری سه بت یی منوونه  کوردیت ژنی ئه
   به ناوه جار دانی ندێ هه دا"لیم سه ن وسه  سه "ی که خنه ڕه به م و وه  نوسین له " ڤینۆس " که یه وه ئه ییر سه م ئه کۆتاییدا  له

  لره ژن ند چه، وتوه که ست ده کانی مافه موو هه وروپی و ژنی ئه  مافی خوراوه کورد ژنی ند چه: (ت ئه کانی کوردستاندا که اتهواقعی
  ،  رکوتکراوه سه و الی خۆمان ژن  یه ربینی هه ڕاده ستی ربه سه

 وه ؟ ئه!بدات وڵ هه دا هند به و کۆت  له ژنان ی وه هشتنه بۆ سد قه ستی ده  به و بزانت مانه ئه ڤینۆس نگه ڕه (تی وتویهو و یه باره م  لهربوار
تر  زارانی و هه "ن وسه  سه"و و ئه بۆ نا ده بینرا ده وا پ ڕه یان نوسه و چاره ئه  و ژنانه ئه ت و ئه! کات؟ ئه کان ژنکوژه  له خۆشانه ست  ده نیه
وژ پیان قۆکشانی ژن ک  چه  که  بووهکدا یه وه  بزوتنه  له دیاره یش" ن وسه  سه "!؟بکات یان ل ستخۆشانه ده  که بکوژن بۆ و ئه !کوژران؟ نه
  ناونیشانی به، بت کان قۆکشه  چه به ت سه ده ر گه ئه.  وه بته ده باردا  کام  به یه م کشه ئه بابزانین، تریش ی که زاره هه بۆ.  وراوه نه

   !کات ئه ڕ تپه زارانیش هه وشتنیک  له کار، فغانستان ئه و ئران
 واردوویوخ دوژمنی سوند و وار بت خونده  "  تاریشه رمارگرت "د قه به ژنك کرت ده. وه بکاته ڕۆشن کلیفی خۆی ته " ڤینۆس  "پویسته
 و دۆستی  ردایه توو تاتشهتی خا تی سییاسه  خزمه یان له، ژنان بوات مافی دژایاتی ر سه له مادام یش"  ڤینۆس"!بت ژنانیش مافی
و دوو  و له ڕۆ داوه  فی  کۆلژی ئادابی به دیاره،  یهر نائاگا گه یان ئه، ژنانه و مافی ری رابه ئازادی و به  ئاگای و دوژمنکی به  کانه بانه تاه
  .  شتووه گه  ت نه وه تیه ر ئازادی خوندوییه سه ش له کتبه


