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  نیم ادگار ئهی...  یتاک ی ه لو مامهیبۆم کورد

  ۆسلۆئ، جیرو نه 
 26. 08. 06   

 ی داو ژ لهۆکاتو ر ر ئه را گوزه خیک هی وهش  به که، داۆم  ئهیانکارڕۆو گیخوازو نویر گه زه  تایای دن له
  له .اکاندایا جی ج مو بواره  هه  له  ئاراوه نهر دۆراو جۆ جیرو ئام کهۆریو بینانو دروستکارژ داهۆر

وازو ر ش  سه تهو که جا ئه . هی ان ههیرچاو روو به گهی کاریۆڕدا }دایجابیئ ،یسلب {یردوو بار هه
تاو  پ اش بهیلوجۆکن ؟ته ... وه وانه چه پ ان بهی بکات  گه مهۆ ک ت به ان تاکو خزمهینانکاره  بهیت هینۆچ
  ردوونه م گه  ئهیکنار و که ر کوچه  هه له، یۆ خ ته  داوهیڕداو گو  ئه  تاویۆ خین سه هڕ یسپ ئه

 یکان هی  بروسکه وژمه ته، ویکان هڤنگاو پ وه ته  قوت کردوهیۆ خێو ت لها بدا تیڤۆ مریک هیدان ئاوه
 تر  کاوه شه، ش چاوو پیست دهو ج  فراوان کردوهیۆ خین شویر پانتاۆم تا ز و کهو  ئه  ته ندوه ای گه

 دوا یشیۆتو خش ب به ب ستوهیوی نه ، تریالن مو گه ک هه ش وهی کوردیل و گه مهئ یردستان کو ... کردوه
ان ی  وه نده وهتاو ن شه پ ان زوو لهیت نگ بوب  درهڵ حا مه  هه به ... هیجۆلۆکن  ته م کاروانه  له خستوه نه
 یک شتومه، اندنوی هو گ وه و کواستنهیو ئاسانکار  تازهیکرکو ئام هیخواز نویرچ هتد هه ...یتاۆک
 ی باکاریوژانڕ یانی ژ و لهینانستھ ده هو !ۆ ب  داوهیو و هه  بردوه پی هتد په ...یتگوزار  خزمهیستیوپ
 یوخانڕ ی دوا له ...تنجاوو لوا ب  گهیۆ بی نهو شو وه تاکو ئه نگ باته هڕدا یچونۆرو بی ب ان لهیت نبھ
کان  ناسه  ههیھانو ئازاد بونی جیرو  به وره  گهیک هی روازه  دهی وه کرانه، راقع  یون زه قیمژڕ
دا ی په، ی ئابوریرانو بار  گوزهیباش بون، ادنانیربونو بنیگو ج ره  به وه زهۆ ئایناغۆ ق  لهیرانکارۆوگ
و  مهۆ ک اتر بهی زیت  خزمه  که  تازهیکر شت و هه ره اد بوون بهیکان ز هڤنگاهتد پ ...اتری زی دراویبون
 ی رچاوانه  بهو شته ؟؟له ...ت کرابونۆکیان بایشتر ل پ  کهی رانهو ئام ت ئه بهی تا کات به  ئهیکان اکهت

و  بیر رانسه شتو سهیک هاو هیمو ال  ههۆ بیل ندو په  سهی ره  پهیو نا ئاسا ره مه  سهیک هی وه ش  به که
جگار  ئیکر  فاکته که . ه}نۆف له ل تهیبۆم{...ن بوویگرۆشدرانو هۆ گی وهك پ  خه ک لهرۆز،  وه هیبو

 ... کاتویوت کردن که گاو پاشهڕ ی وه رتکردنه و کو ه  مامه وداو و سهی ئاگابونو ئاسانکار و بهوا ههۆ ب گرنگه
ت و مه دا ئه رهل .انی ژ ک لهش  به ته ھان بوهی جیتان وو کرۆز   له  که رنهدۆو می شارستانیاکی اردهید
! ک نهرج  مه ت بهکدا ب بواریرچ  هه دام لهیخوازو نو  جوانو تازهیک هیرانکارۆمو گ  ههڵ گه م من لهب
  ان کردهی} لیبۆم{یت بهی تا نجان به  گه ک لهرۆ زی وه ؟؟پاش ئه ...یند ر مه ره و گرفتو زه شه کیۆ ه تهب 

 ...شی ترینشو ...و فهرلژ، گاورج سه، مامو حه، شتنویدان، نان خواردنو،  پشوویکات ،یڕمو هاو هاوده
م   ئه کرا که  ئهینیش بپ، کان ه کتوپ هیرانکارۆ گ ر به رک که شو دهۆن ه  خاوهیکس رکه ن هه هیال ؟؟له!!
 یساتو گرفت ن کارهیند چه} لیباۆم{ت  ورته  ئهی پ که ی  رهو ئام  ئهینانباکار ه  له وته  چه وازهش
 یکان ست خه ده و به هی ان هه}سۆتۆبل، راکام {  کهی النهیبۆو م ت ئه بهی تا  به وه تهو بکه   لیت هیماۆک
  ن لهیسیب نو ئهینیب  ئه ژانهۆڕ  هیۆ؟؟ب ..ننه  ئهی لنگاوقوچ باکار نو به9d_هe6_  رهۆخ فس نزمو مشه نه
نو در نجام ئه ون ئه زهو نادروستو قج  نابهین کاریند چه} اندناکانی اگهڕ، ژناماکانۆر، تن {یکان هڕۆت
، کوشتنو، تانو  ئافرهیسوک کردن، ا تکانوی حه، و بردنو ئابیۆ ه تهب  ئهیری ژ  دور لهی هۆچکڕ  به
دا بونو ی په، کانو وه  کرده ر به رانه  نا بهیکتو باجدان ن حورمه  خاوهیزانن خیند  چهیشان وه هه
  نه، نی ئا نه، تیر  دابو نه نه، وشت هڕ  نه هتد ...ویو دوژمنکاریت هیماۆ کی شهن کیند  چهیدان رهه سه
م   ناداتو ئه گهڕش یدارستان? 0�ا! اسیت  نانه ت تهك بنر شو  هه  لهیت هیاڤۆ مریاساکانی

 یشیکان کارهۆ؟؟ه!! ...تزم ناکر  ههیک پ هی ده چ گهی ه قوشمهڕ قویک هیپارو ، ناکاتڵ قبو هیت هیکا سو
 دا   پله  پلهیک هی ی دوا ک له هی یک هی هۆچکڕ  ستا به کورد تاکو ئی تاک خات که  ئهیر ک ده هیال له
  ر له ك به هیژڕ دا رنامه  به ب و به وه ته وه تاك جویز زوو حه ستو ئارهی وی پ و به وهیڕ په نهت
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ت توان  کورد نهی تاکی وه  ئهیۆ ه ته ش بوه مه ؟ئه! ...ککردستپ ر ده  ههیس شدهنگاونانو پ هه
ان ! }لیبۆم { ه هه  به  کهی سانه و که  ئه مه که مم ئه  دهیووڕدا  رهوه ل ر بکاتهیواو ب  تهیک ه}یشتوی گهپ{ به

مو  ک هه ن نهیزانی مان ئه ربهۆ ز  کهی رهۆو ج  لهیسات  کارهی دروست بوونیۆ ه ته ان بونهی  ناوهباکاره
ک رۆسانس  یبون و نه ونانه زه ق اردهیم د  ئهی وه وو بونهڕ ووبهڕ ۆ بی پالن تربیک هیال  له ؟ .. کوردیکتاک
  وه   وه مهر  ههیت ن حکومه هیال بو له  ئه هیۆب ...ج  نابهیک هی اردهیر د  هه ت له بگر گهڕ تاکو  وه  پشته له

 یۆڕ یانتوانی  ئه وه که کانه هیی رده روه زگا په ده داموی گهڕ  ت له بهی تا و به هی بکردای وه  ئهیتاو تو
  هب  بدایاسای یت هۆ می وه ر له ه بهیبوا  ههیکراو  ئامادهیک پالن تب ان ههیر گهیر که ،رچاوو به
ر ۆ زیک هی ادهڕ تا  هیبا ژراو ههڕ دایکر پالن گه،  وه  کوردستانه هیناان هیلیبۆ م  کهی انهیمپانۆوک ئه

م   ئهی وه وبونهڕ ووبهڕ ۆن بۆک چ ر وه هه ..کرد ان ئه}سۆتۆبل، لیبۆم {ی گرفتاکان ک لهرۆ زیۆنترۆ کباش
ان یه ی ان ههیرا کام { کهی انه}لیباۆم{و  ن به  ناده گهڕ یب ره  عهیتان وو ک لهند و هه گرفتانه

 ..انی که گهماۆ کیرینو بیوان تی نده زه  مهینی زانۆ ب وه تهڕ گه ئه ش گرتنه گهڕ م  ئهیر  فاکته }سۆتۆبل
م  ر به  کار ههۆداخ، م دا ئهیتاۆ ک له . وه کاته م ئه ش کهیک  خهۆم ب تو هه  حکومهۆم ب ش گرفت هه مه ئه
ان یك س ند که  چهیوتو ئاباندا ببری ژیناسک یک هیاسایر  سه  باز بهی مه ر ده واتو هه ب هی وه! ش
  ؟؟!! ...سسسسس وه  هه ر به  ههی قوربان ش ببنهیكماۆک، توك بتکزانخ


