
www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  22:46 22-2-2005

  ِرةوةند كويستاينِرةوةند كويستاين.. ..   سظةك بؤ تةرزةسظةك بؤ تةرزة  بةربةر.. ..   و كاينو كاين  بةردبةرد
 ظةدخوات بؤية بةردةوام ئةم  يلي ئاوي ناداتة ئةو كانييةوة كة بة خؤي كوردةواريدا مرؤظ بةرد فِريلة كؤمةلَ
 ي لة كؤمةلَيل،  تايبةت بة خؤو هاوضةشنةكانيان دكةن لة شيتي كةسان دةهيتة طؤتن كة ثاريزطاريثةندة بؤ و
ذوانةيش ،  دةدةني وي تيدهاوين و جنيوذي ذي هةنووكةماندا هةن لة كانييةكة ئاو ظةدةخؤن و بةرديكوردةوار

 ي لة هةمي دن هيشتة ذ دايك نةبوونةو وي دةطةت ثياو خؤ بة ئافرةت دزانيت و وةه يت تةرزةية كة تينيو
 زاناترو ي وي ضةندين وةندةرةوةند كويستاين ل ياد ضووة كة ي ئةوةيل، طةورةترة ل تةمةن و ل رةوشنبرييدا

 هيض دارو ي هةيةو كةسيش نايناسيت ضونكة لة بارةطاي ويوة بةرهةمي تووك بةسةريرةوشنبريترةو ئةوةندة
 و دذ بة ئاذاوةنانةوةو  طةلةكةيةيت بة سةركةفتيني كةس نييةو حةزي و ثياو خؤيةيتي نةداوةو ثياويدوكانيك
كة هةر ضييةك بت لةوة سةدجار ضيترة بيطانة بيت و فةرمانت ي تة كوردييةالَة لةو دةستة ِرووخينةريِرةخنة

  كوردستاينالَي ناحةزان و دوذمنان ئاي ضاوي كة دهيتة دروست بوون و بة كويراييتةالَئةو دةستة، بةسةردا بكات
 خؤ لة هةلَبذاردنةكاندا بدابا ضونكة ي كورديك دةنطيبؤية ثيويستة هةم!!  بةرزدكةت و بةرةظ ضةسثان ديضتيذ

 مة ي هةر هةمي نةوةكوردة سبةيين يتالَ ئةو دةستةي بة كورد دةدا نةك بةم اليةن ئان ئةو اليةن ضونكيدةنط
 ي لة كانياوةكة وةردةطريت و سةنتةرذي كة رةخنة دةطريت و مووضةذي تةرزة خانذي تيدا دةكةن بة نةوةيبةشدار

 !! دخواتي سةنتةرةكةذ هيناية دامةزراندن و داهايت كانياوةكةبة داهايت
 خويندن لة ي باش لةسةر تة هةية كة ضؤن ذدةمي من زانيار تة ناشناسم يلي راستة تة من ناشناسيت منذيئةوذ
 ي زانكؤ خول و دةوريان بوو توذ ظةدطوت و كيذاينيذ دةرظة ظةطةِريابوو و وانة  تةي دةمي ظي دةمةك ميرديكؤليذ
 تؤماس ديالن و بريظةرو  هؤنراوةكاينيئيستةذ! ! ديت زةوت كردنالوة هاتيت و هةميت توِر دان و لةواينلةو

 قافدا ي قولةيظةخواردوون و بة طذي لي ئةو كانياوانة ئاويدكسنت بؤ ظةدةخوينيت لةو الوةيش بةرد دهاويتة هةم
 شارستانيةت و دميوكراتيةتدا فشؤلَ ظةدبيت و ظةدضيتة نةكاينالَ زارؤكةكان ذ كؤ دةسيتي وةك دةبدةبةدضيت يل

 !! خؤ كة خؤ دزانيت ضةندةيئةو قةوارةية
 ي؟؟ تؤ زةينت كويرة و لة طوند؟ ئةو ناوة خوازراوةي خوازراودا خؤ هةشارديية كةيطوتبووت تؤ لةذير ناويك

 ي لةوي فيريان بوويتة هةلَدةِريذيتةوةو ئيقيزانكؤ ِرؤنيشتوويت و جنيو بة زانكؤ دةبةشيتةوةو ئةو زانيارييانة
 من زؤر لةوة دلَنيام كة يل!!  خؤت بنلة كاتيكدا طةر ئةو نووسينين نووسيين،  دةكةيتسةر الثةِرةكاين

 ي بة ناوي ئةو نووسةرانةيوةك، نووسينةكانت ذ بؤ تة دهينة نووسني و شيعرو ضريؤكت ذ بؤ دهينة نووسني
 ئةو نووسةرة باالترة ي ِريزلينان وةردةطرن مووضةئيك ذ مووضةي مووضةي و ئيستةذياننووسذنةكانيانةوة دةي

،  هةنةيم من يةكيكم ذ وان نة ناوم ذ ئةو ليستةدا هةيةو نةيش ثيويستم ثالَبة! ! سالَة دنظيسيتيكة ثتر لة س
و ئةو ال ئةو مووضةية وةربطرن و بيتة بةردةم  ئةم اليِرةنطة نازامن تؤو ميردةكةيشت لةم ال يان ئةو ال يان ناوةند

مةبةستم وةية بلَذم تؤ بؤت دةنظيسن و دهييت ِرةخنة ذ كانييةك دةطريت كة ، مالَتان و بيخةنة طريفانتانةوة
كاتيك زانيم درةنط ..  منت دايتةوةيمالَ وة نةمزاينيمةت بدةمةوة ضونكالَ ويستم ئةم وةيل،  ظةدخؤيتيئاوةكة

 بابيش  طضكؤيةت بكةم كة من هةم و تؤ نامناسيت كاتيك من هةبووم تؤ لة ثشيتا ويستم ئةم تةميببوو لةوِر
 تة ل هةندران دخواليةوةو نةفرةت لةو ضيايانة دكر كة ي داطريكةردا ديضووم ميردينةبوويت وكاتيك من بة ضاو

ذ ،  شاعرية ِرةسةنةكان ظةهةلَطيِريتيةو وينة بةدةست هينا تا بيتة ئيري طرت و لة هةندران دكتؤرا بؤ وي وثةيل
   : ئةز نةدةو دبيذمي ديِربمةظةو دبيذم خؤت لةقةرةبة كوريت بةروة

 
  ثييةيمن قسةالَكة جوو، زمان با نةجوولَينم

  !!تفةنطيكةو لةسةر ثيية،  خؤت بثاريزةيلة طولة 
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