
www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  13:34 08.05.2005

  ةر ةر ضضرزطار كؤرزطار كؤ........يتيتر عومةري خاورم در عومةري خاورم دصصلة هةوللة هةول
  

مارس ئةو رؤذة بوو كةزوو طة يشتمة 4يك عةشق لةطةل سثيدةيكي نوي ي بةرةبةياين  kamira manوةك 
ي درك بة هةولصر....ي شةهيدانهةولصرسةر كارةكةم شةو لةخةيايل راثؤرتيك بووم لة سةر شارةكةم 

 ي هةولصر......يهةولصر ي وهةولصرركةت بو خلكاين خةيرة ي بة خريو بةصرلهةو....جاوي دوذمانان
  زؤري تر ..قورباين.....بةرخودان..خةبات....ميذوو

شةو لة خيايل ئةوةبووم كامرياكةم كوجة بة كوجةي قةال وةرطريت لة خيايل مناري سةربةرزوو هةلو 
ةكةم هةولصرانةكاين ئاسا بووم بريم لة تةعجيل وئازادي وكوران و شرياتوةن وهةموووشةقةمة جو

بريم لة ئاوةداين و ثارك ويارطاي شةهيدي هةردةم زيندوو فرانسؤ هةريري دةكردةوة ....دةكردةوة
ئةوشةوة لة خيامل بوو سةريك لة قةيسةري بدةم وتري تري تري بؤين بةهارات و طوالوي طول وتري تري 

  .يةكان بكةمهةولصربؤين 
يانيةم بوو ئةي ة بضة شرياتونةوة دةست ثي بكةم ئاي بةياين ويستم سيناريوي دريذي شاريك ل

حةز ناكةن ئا وةدان ..شارةكةم ئةي شارة بريندارةكةم دةزامن ناحةزانت ئةوندة زؤرن حةز ناكان جوان يب
  .بيت حةزناكةن شةقامةكانت وةك فةرشي كاشان رةنطني بيت

  ......ئةي شارةكةم ئةو بةيانية جةند بة بريندارمي دييت
انية كاتذمرينؤي بةياين بؤ ئةجنام داين ريثؤرتاجيك لة هويل ميديا نزيكةي كاتذمري نؤوو ئةو بةي

خةريكي قسة كردن بووين لة طةل ......جارةك لةطةل كاكة مستةفاي شوفري طةيشتمة نزيك هويل ميديا
ةليكي رةنط كاكة مستةفا لةناكاو طومي لة دةنطيكي طةورة بوو ئيمة رومان لةهوتيل زةيتونة بوو دمي دوك

منيش لة وكاتة ية كسةر وام زاين هوتيل زةيتونة تةقيتةوة بة راكردن بؤ ئةو ....رةساسي بةرز بؤوة
شوينة روشتم يةكسةر كامرياكةم ثي كرد ريكوردم داكرت و خوم لةناو تةثوو توزي ئةو شوينة 

 دا يب فايد بوو ئةو سةيري فيوري كامرياكةم كرد كامرياكةم كار ناكان جةند جاريك هةومل....ديتةوة
شوينة بون باروتو بو ن خوين كوير دةكردي جةند جاريك ثيلي كامرياكةم لة زةوي دا ئينجا كامرياكةم 

ديسان ريكوردم داطرت جيم دي ئةي هةوا ر ج كارةساتيكم ديت نازامن كامة دميةن باس بكةم ..كاري كرد
 ئةو شرية ذنة بكةم كةوةك شري هةملةيت دةبردو بريندارةكاين رزكار دةكرد يان باس باس لة مةردايةيت

لةو هةموو قاجة بكةم كةخاوةنةكانيان ديار نةبوو ئةي هةوار ديسان عومةري خاورم ديت كة طياين 
جةستةي يب سةرم ديت سةرييب جةستةم ديت نازامن جون وةسفي ئةو كورة زامدارة بكةم كة .....دةدا
نازامن لة كوي دةست ثي بكةم لة بن ئةو ديوارةي كة زيا ..........اي دةكرد كورة حمةمةد مردم مب طةيةيهاو

تر لة دة شةهيد هةرمهويان كةوتبونة سةر يةكتريو شاكاريكي هونةر بةرخودانيان نيشان دةدا يان باس 
اري ئةي هاوار ج تاوانيك لةو شةهيدة بكةم كة هةردوو جاواين دونايايةك بةرائةت وخوشةيستان لة دةب

نازامن طياين مرف بؤ ئةوندة يب قيمةت بووة تاواي يل ... كراهةولصرج طووناهيك بوو دةرهةق بة ...بوو
بكريت نازامن بؤ مرؤفايةيت قبويل خوين رةشنت دةكانت نازامن كامة ئاين كامة ثيخةمبةر ري بة كوشتين 

ازيز نامةوي زياتر با س لة تاوانيكي وةحشي طةرانة مب بورن خوينةراين ئ ش.ئينسان دةدا بةم شيوةية
نةفرةت لة هةموو ئةو كةسانةي رقيان لة . بكةم كة هيج دين وهيج ياساو راساية ك قبويل ناكات 

  .ة رقيان لة كوردستانة رقيان لة ئاوةداين وبيشكةوت ون شارستانيةهةولصر
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 بوونةو بؤ برينداراين ئةو رؤذة شومة  درودسةر بةرزي بؤ خويين شةهيداين جواري مارس هيواي جاك
  مردن بؤ ناحةزان وتريؤرستان 

  و كوردستان هةردةم سةربلندوو سربةرز بيت بةرامبةر ناحةزان نو دوذمانان هةولصر
من وةك وينةطريكي سةتةالييت كوردستان ثاش تةقينةوةكة بؤ جةند دةقيقةيةك لة وشوينة بوم / تيبيين 

سةر ئةوكاسيتةية كةتؤمارم كردوة زؤر رؤذنامة نوس هةندي موزايةدةيان راسيت وتةواةي قسةكامن لة 
كردوو دةست ثي شخةري روداوةكةيان بؤ خؤيان طريايةوة ئةوةي من دمي بة جاوان لة سةر ئةو كاسيتة 
تؤمار كراوة هةفاالين ئاسايش و بؤليسي هاتوو جؤ زؤر يارمةيت دةر بوون هونةرمةنداين هؤيل طةل زؤر 

دةر بوون هةندي رؤزنامة نوس سةعاتيك ثاش رووداوةكة طةيشنت بة س تةا دميةين يارمةيت 
  ....ئوتومبيل وشةقامةكانيان وةرطرتبوو

  هةولصر 2005/5/6
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