
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   17-8-2006 13:17 

1 

  
  شرزاد شرشرزاد شر ...  ... ؟؟!!مانمان   ساواکه ساواکه  تهته  سهسه  دهدهداهاتووی داهاتووی   وو  هه ی یم دواییم دوایی  کانی ئهکانی ئه  خۆپیشاندانهخۆپیشاندانه

  
   سایته کک له یه  رکی هژا له  براده ابردوو کهی ڕ فته  س ههوم دو کانی ئه ر خۆپیشاندانه  سه ند دیم خوند له دون وتارکی چه

  ... وه بووهد کریبوکانی کوردی  ناوبانگه به
 و  یه م خۆپیشاندانانه چاک ئاگای لهلی کوردستان  می گه رجه  سه نده ر چه هه   کهبوو وه ئه  م نووسینه له  رنج ڕاکشان بوو ی سه جگهی  وه ئه

  ه ینی دا وه ک له هیچ گومانو وه ته وهنگیدا دهکوردستان کانی  موو پارچه  هه لهو ن  که یاندن باسی ده زگاکانی ڕاگه  دهواوی ته و زان دهپی 
و    نگه دته  ره م براده ئه،  وه یگرته  نه ه یس نی کهها  روه هه و وان ڕهیشیان کان هکان ڕۆن و ئاشکران و ئامانج کانی خۆپیشاندانه  هۆیه که
   ؟!... تسبنوور ناوی خۆشی  هه  وراوه نه  م شکاوه ه قه

  وه بت بیری له ر هیچ نه  هه  که دا نی یه وه گۆمانم لهم  به، نووسیبو رناکی نه ته ه دسۆزه هیچ شتکی خ یه م هاووتی ئهدنیا بن 
   !... ت یاخی بت سه  ده  شاخ و له هڕوو بکاتکو جاران  وه،  ماوه ش نه وه  ئهمانی  و زه ناگرت دان ههق ت  ی شه رگه  به  که وه کردۆته

  ره و به بنه  ریکی خهمارم جووت بوون و  ده، م که  کراوم زوم و زۆرداری قبوڵ نه رده روه  وا په وه نای یه م ر له ی هه وه ر ئه به له، ته به هه
  ...  پش چاو وه کو فیلمک هاته تیم وه نجایه ڵ خۆم و ژیانی گه گه لهبووم 
ڵ  گه  لهملمالن  وتمه کهست و  ده زکم گرته  کاغه هچم و پار هک مه ه  قه ستم دایه دهر  کسه یهو گیرا هانخۆم پم و وست بو هزۆر پ، ن ڕبکه باوه
  ... ژمر زوو دایب بیرم و ویستم ههخواست و ست و  هه
ک  زارو یه ههووی ڕ  ڕووبه چونکه، ین یی زۆری ل بکه  ونابت گله مان ساوایه که ته سه ین ده ر ده هه  زیاتر نی یه ساڵ  پانزه   مه ئه"  ی ئه (
 ست م و ده دهک و  کاو یه کو یه  تاوه ه ی نی وه سته ده  به"داری موسای"کوردستان رمی  ههتی   حکومه و وه  بۆته مه ه نگوچه وگرفت و تهگیر
  ست به ان زۆرتر بت وههمممول حه   بت سینگمان فراوانتر بت وته دهر  روه ی نیشتمان په ئمه ش ر بۆیه  هه!... ریان بکات سه چاره
  ؟"!ن ت بکه سئوولیه هم
  ڕ به ن وباوه تکمان بده رفه دهین  ک داوا بکه  خه توانین له بت چۆن ده ئارامیمان نه خۆبوردوو  لهرو  تکۆشهی  ر ئمه گه ی ئه ئه
   ؟؟؟ن کانمان بکه نه به

ی  ئه... گی پ بت و تامی خۆشی ژیان بچژتسی تر  که شه کو به تاوه، ت بکشت حمه شک ماندوو بت و کار بکات و زه بت به خۆ ده
  ) ؟... ین  بدهگۆڕ بوو و دامن پیسانی ڕژمی گۆڕبه رده سیخوڕو دزو جه جاش و   نو ملیۆن کۆنه  به چۆن مووچه

ست  ده بهر  و ههردا  بازا واج بوو له ود زۆر ڕهعقا ته ی یک ئیستیماره  پش ماوه که بووبت  نه وه ری ئازیز گوی له  خونه یه وانه له
و  تیان زۆره  خزمه چونکه، ن ویشیان بده  زه  پارچه زانه دووریشی مه ربگرت و به ود وهعقا  جاش ته موو کۆنه بت هه ن ده ؟؟ ده؟وت که ده نه
  !! !بت پاداشت بکرن ده
ی  رگه پشمهوو  هههاوڕێ ودان  ر باسی سه  هه"ڕوا ستیان ده مۆ ده ئه بوون و رگه یان پشمهشخۆی  وانه تا ئه  هه بگره" ، س  کاتکدا که له
   !...  کراوه  تا ئستاش هیچیان بۆ نه  کهن هندیل ناک کو شاخی قه رز وه ربه سه

کان ڕازی  با جارێ چکاوخۆره، ڕێ لگه؟ ! ت نی یه  نۆبه  ئاشیش به دی ئه،  شونه خۆت مهبت و نگ نه  ته نده وه ت ئه با قیچکه مزڕ برای به
   !...  وه نه که کانیش ده  درینه رگه تۆو پشمه  وا بیرک له  ئه وه ر شتک مایه گه ئینجا ئه، ن بکه

ر  ههم  خۆم بده  به م مافه ئه، ران نده  هه سایش له تیم و پانزه رگایه سای پشمه پاش ده، م وه رۆشی ئه ۆر پهز  مکه ده،  وه لتان ناشارمه
 ئازادی  یک به ناسه  هه تبگر  وه  له ڕگهبینم  نهیا تانۆک رژینک  پهدیوارک یاخود هیچ  کهببینم وا  یڕۆژک   بهکون خهبت  هیچ نه
  ... بکشم
ت م نه رهه شی به نده وه مان ئه که باته خه یتۆ بنی گه!!!دابی سانهتی و  دایهر ری مه نگه  سه  له تیمان که نجایه ؟ تۆ بر برد  سه  بهدان کۆ
  ؟!بت تیان نه ش قیمه نده وه ئه

  وه منته  هیچی ترمان بۆ نه ڵ بووبن که ڵ خونمان تکه گه له و  وه ی خۆیان کردبته  قووڵ جگه نده وه ی ئه نده کانی گه گه تۆ بی ڕه
  !... ونینرفرازیمان بخ باتی سه ر تکۆشان و خه  سه یک له نیا فاتیحه ته

  ؟کات  دهقبوڵ  مه ئهرونک  و چ دهقک  ئهچ ین؟ ئایا  کانمان بین و چۆن باسی ڕابردوومان بکه  مناه ستا چی بهئپم نان ،  باشه
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وان  هچاوی ئ جار به ین جاربه ک بده و  وههمان که مدیده  سته که هاواری خه  ینه مکیش گوێ بده بت که مان نه وه ر هزوتوانای ئه گه ئه، ئایا
   ؟!  نیهمردن بۆمان چترتوخودا ،  وه ینه کانیان بکه بوونی برینه نه شه  ته ر چاوپۆشی له هه بیبینین و وه  نزیکه له وین ماشای دونیا بکه ته

  ؟ری خۆیان  نونه بژارد به یان هه نگیان پ داین و ئمه ر دون بوو ده  هه  که وه  ببینه وانه ئهووی ڕ توانین ڕووبه ۆن دهچ، باشه
، هناو یان بۆ دهسایدا کوڕ ژن ری پانزه وروبه  ده له، نجییان می گه رده  سه  له کردین که  مناڵ بووین باووباپیرانمان بۆیان باس ده که
دایک و   بهنبوو ک دوو سای تریش ده و یه زراند مه  دادهان مای خۆی ودان  شوویان ده ئیتر به،  واوکردبایه ه تنایسا  ه دوانزر کانیش هه کجه

  !...  نابن وره ت گه ر ساوان و قه  ههمان که زمانه سه  به ته سه زگاکانی ده چی داموده که، کرد خو ده  بهیانمنایش
  !شنر کورسی دابنی  سه  نین له هو یا شایستای ئه، ترسن هنان وشوکردن ده ژن   یا خود لهنانماتدار سه ده،  پم وایه
  !تنن ه مان بخه  هه نانه م به ر به هه ور ئاوامان پ بن شتاش هه  هه نمان بگاته مه ترسم ته  ده وه من له
  چی؟   بوو به وه ئاخر ئه...  بین وره ک تۆز گه  ڕۆژان یه  لهبت ڕۆژک ی خۆ ده ئه، ر ساوا بین  هه  ساه نده وه ر پاش ئه گه ئه

نی   کۆمه ک لهڕکرت و ئاو  نه م ئش و ئازاره ئهیک بۆ  چارهودا بت  م کونه  له م بایه ئه ک دوو سای تر ر یه گه ئه، بت بواتان هه
  مان ل دت که که نده کو په هویا ، بت کمان بۆ دروست ده وا یا حیزبویه  ئه وه نه ده  نه ست کورته ده و  وته ک که پهژارو  ههکی  خه
  ! ...  که ر زاری خه  سه  له هها سا هزار هه

  !ین گه  چی ده ڕۆین و به ش با بزانین بۆ کوێ ده  ئیتر ئمه!!!"مرت دهوا  ئه بزن  تهب ر نه گه ئه...  بزن بته ه ن چ کار نیه" : کورد ده
  


