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  قادر ئةلياسيقادر ئةلياسي... ... ة هونةري و ئةدةبييةكاين كوردستاين ئازاددا ة هونةري و ئةدةبييةكاين كوردستاين ئازاددا لَلَ ثةراوصزي فيستيفا ثةراوصزي فيستيفالةلة
  

بی پک دێ و  ده ری و ئه ولر یان سلمانی فیستیڤاکی هونه کانی هه  شاره کاتک له
رنجکی  ند سه چه،  وه کاته ک کۆده وری یه  ده  له کانی دیکه شه ندان و هزرڤانانی به رمه هونه
   :ب  دروست ده الی من  له شادمانی ڵ به تکه

ش   دابهر چوار وتدا  سه بهی  که ک و نیشتمانه خهی  وه ڵ ئه  گه له.  یه وه ته ک نه ـ کورد یه1
  .  وه تهنش وه ده کان هه ستکرده  ده وره و سنو وه گرته کده یه  فیستیڤانهو  بوونی ئه  هه به،  کراوه

  بۆ ساتک له،   کپ کراوه وه مکارانه و دیو دیواری سته  له ی که ستانه ز و ههنگ و سۆ و ده  ـ ئه2
 باتی   لهکا و  بیر ده  له و گشت سانه  ئهنگخواردووی می په کی ئازاددا خه وایه ش و هه که
ر   سه  دڵ و گیان له به" ی ن ئاواکه ته  وه سروودی خوایه"، ران سنبژی ناچاری بۆ داگیرکه په

  .  وه ته ده  دای ندی دیکه رمه ڵ هاوڕێ یانی هونه  گه له، ی که کی ئازادی وته یه گۆشه
کانی  رمه ندانی هه رمه  و ئاشناکردنی هونه وه وای نزیک کردنه، و فیستیڤانه ئه ـ 3

گشت    لهکگرتووی کوردی رچی پتری زمانی یه ی هه ون و بناغه  هه بنه ده، ک  یه کوردستان به
  بنه  ده وه که  یه گۆرانی بهکانی  شوه،  وه بنه کان لک نزیکتر ده زاراوه.  کوردستان داکانی  شه به

  . ری کوردی رمانی هونه ر خه  سه ونه که واری و ده  گوی کورده کی پ له یه باخچه
ر کوردی   سه  لهرچاو بهشونی ، کوردستانرمی  ههتی  حکومه زموونی ک چۆن ئه  وه ـ4

کتر و   یه ری کوردی به  پردک بۆ گردانی هونه بته وتۆش ده چاالکی ئه، ن کانی تر داده چهپار
  . کا ر ده هزت بهیی  وه ته ڕی نه باوه
   که وه  بگمه و فیستیڤانه کک له شداری یه ندکی کوردی به رمه ی هونه قسه، م که ز ئه حه

 رمی تی هه  حکومهتی رۆشنبیری زاره  وهن  الیه له< : خا رده  پتر ده و چاالکی یانه گرینگی ئه
دوای . ینبووبانگھشت کرا ری  فیستیڤاکی هونه شداری له بۆ به،  شاری سلمانی کوردستان له

رۆژی .  نگه و ئاهه ن بۆ ئه ئران رازی بوون بچیرپرسانی کۆماری ئیسالمی به،  رده  و به زۆر بگره
 خۆم و هاوڕێ  ییم به زه زۆر به. اڕزاویان هنا و سواریان کردینماشنکی کۆن و د، دیاریکراو

  وه  دوای ماشنکه  چۆن له  پش چاوی خۆت که  ڕ بنه ک مه یه ژماره.  وه انمدا هاتهک
 ر زۆر خۆشحاڵ بووین هه، ش ڕێ کردنه  به و جۆره ڕای ئه ره سه.  ش ببینه ئمه، ستن به کۆڕده

   !تانی ئازاد ببینین کوردسچوین  ده ی که وه له
 کوێ  ئره:  پرسیم!یانژاندین هه) یشتین گه (ی وشه  سکردی دوو وت و به  سنووری ده یشتینه گه
) بۆینباخ ( کراوات س به ند که چه، ین خوێ بکه ی پرسیاری خانه وه رله به.  روزخانه په: ؟ وتیان یه

المان . سواربن: وتیان، دوای چاک و چۆنی. تن هاو پیری مان ره  به وه هند ماشنی رک و پک و چه
خوێ ئاوا  انهبوو خ زی بووین و پمان وانه  دابه  کۆنه و ماشنه  له تازهئاخر . ن که  ده وابوو گاته

  و گشت رمان له پتر سه، چووین  دهو قوویی کوردستانی ئازاد ره رچی به  هه!پشوازی مان ل بکا
کی   چه ددام که ک سه کی وه یه ستی دڕنده کوردستانکی ورانی ژرده. ما  سووڕ ده وتنه پشکه

ستی   ده سانک به ش وه رباری ئه وی میلیۆنی تووش بووب و سه ال و کۆڕهنف شیمیایی و ئه
  ر له  و سه وه دا ئاوا پشتی راست کردۆته مه  که و ماوه چۆن له،  ناندبتی وه ڕی ناوخۆی یه شه

ویش  وت و ئه ست که مان ده که مه وه،  وه سایه تیمان حه ی ماندوویه وه  پاش ئه!؟ هو ته نوێ ژیاوه
  .  >وه تی بژته  توانیویه  کورته و ماوه  به  بۆیه  کورد بۆ خۆی حوکمی خۆی کردووه  بوو که وه ئه
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جیاوازی . ش پ  هاتۆته و فیستیڤانه شدارانی ئه  بۆ به شنه و چه لهرنجی  سهیان   ـ بگومان ده5
  ر به رامبه به ران  و داگیرکهرپرسانی کورد وتی به س و که ههراورد کردنی  به  له، کان یه

ب و  ریی باشی هه توان کاریگه ده،  دیکه ی و درشت  تا زۆر شتی گچکه  بگره  وه ندانه رمه هونه
  .  هز بکا یی به وه ته نه ڕی  باوهپک بن ویی  گۆڕانی بنچینه

  ینه  بخه م باسه گی ئهڕ گرین  مه رپرسانی کورد له وتی به س و که ی هه وانه ی پچه وه هبۆ ئ
ر داوای   سه  له وه  سلمانی یه  له م که که  ده ندانه رمه و هونه کک له ی یه  قسه  به ئاماژه، رچاو به
 و   بۆ شاری سنه ند چووه رمه ک هونه ڵ کۆمه  گه نگی پارزگای کوردستان له رهه شی فه به
کاتک < :   که وه  بۆی گامه ڕزه و به ئه.  ری کردووه کی هونه یه رنامه  به شداری گوایه به
  توانی به مانده نه. یان بۆ داناین) جاسووس (ئموورک  و مه  که ر یه هه،   شاری سنه شتینهی گه
.  وه ڕینه خواخوامان بوو زوو بگه ،وایان ل کردین. ین ک بکه یه  ناو شار و پیاسه نیا بچینه ته
. و  ی شه11 و 10  خستیانه، ستی پکردبا  ده  ی ئواره7ی  که النی زۆره، بوو  ده  که رنامه وی به شه

ئیتر باسی خراپی . گرن  هند نه ش به که رنامه م به شدار ب و هه متر به ک که م خه ی هه وه بۆ ئه
  . >م وتن ناکه خواردن و خه

. یان پ بدرێ ره په،  و چاالکی یانه  وای گرینگی دان به  که یه وه  بۆ ئه راورد کردنانه هم ب ئه
  رمی کوردستان له تی هه حکومه تی رۆشنبیری زاره وهدری   ژر چاوه  له کهی  هفیستیڤان و ئه

   و له وه خوندۆته کانی نه سکرده  ده ک سنووره  الیه له،  ولردا تا ئستا پكھاتووه سلمانی و هه
  .  کگرتوو کردووه  کوردی یه وه شه کی دیکه الیه

  ڕوه رچاوتر به  باشتر و به نگاوانه و هه ئه،  وه کبگرته رمی کوردستان یه تی هه حکومه، دنیام
  رچی زووتره هه :خوازم ئاواته،   ج یانه  به نگاوه و هه وامی ئه رده  وای داوای به بۆیه. چ ده
ک  وری یه  ده کان له هره ن به ک و هزرڤانان و هۆزانبژان و خاوه  یه تی کوردستان بب به سه هد

  ! و هیوایه به.  وه کاتهشمای کوردی دا کۆب  ژر ره و له
  2005. 04. 21ئۆسلۆـ ، لیاسی قادر ئه
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