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  پةيضثك بؤ جاشخانةكةي كوردتاميز

  
  خةتاب سابري

com.hotmail@khatabs  
 2004دثسةمبةري 

 بؤ كوردستانپؤست ، بةداخةوة م كورتة نووسينةي خوارةوةم دووجار نارد ئه: رنج سه
  : بصاوي نةكردةوة 

  
  

ئةوة دوو جارة ساييت كوردتاميز ،بةبث هيچ موناسةبةيةك و بة بازاذييترين شثوة جوثن و جنثؤ 
نةوةو هثرشي شةخسيي  دةكةنة سةرم ، ديارة چةندين كةسي تريش تثوة دراوة كة لةدوورو دةبةخش

هةرچةندة دوژمين تايبةمت نيية ، بةألم ئةگةر هةمشبثت و نزيكةوة پةيوةنديان بة منةوة نيية، من 
نووسثبثت يبةعسي نةبووبث ، جاشقةصةم نةبووبث، بؤ قادسييةو سةوأليت سةربازي  عثراقيي نة

  ناسراون ،جاش و بةعسيي و ئةنفالچيي كوردتاميزو لةو كةصة نووسةرانةي بة ،ئةوا كةوشةكاين لة
  . شةريفتر دةبث

  
ان دةصثي زؤر خراپدا شت دةنووسن ، سايتةكةتيةشثت ، لة حاصةتثكي دةرووين ان دةدةزامن كوثت

قوذگي ئاودةستخانةية، ئةوةندة پيس و گةنيوة، ئةوةي لةوثدا شت دةنووسث  زؤربةيان لة 
ئةو جاشقةصةمانةي هةموو ويژداين خؤيان . جاشقةصةمة حريفةييةكاين سةردةمي سةددامي ديكتاتؤرن

  .ةو پلةو پاية،ئثستاش دثن موزايةدةي كوردايةتيي و خةباتگثذيي دةكةنفرؤشتبوو بؤ مشتث پار
  

، ) سةرماية(  ، تا هةصميزثن بة شاكارةكةي ماركسدا ؟ ئثوة كثن!ئاخر بةدةردي ياروو دةصث نةكرية
. و ئابذووي تكاوتان كةمثك گرد بكةنةوة موسصماين كورد جبوصثنن  هةسيت دةتانةوث لةم ذثگايةوة

  !.يتةكةتان كؤبكةنةوةاي خؤفرؤشيتان لةسيوردي نةتةوةيي بث ئاگا لة مثژووي ذةشيان هةندث  ك
  

ئثوةي جاش و نؤكةر و بةعسيي و موخابةرات و ئةنفالچيي زؤر لةوة كةمترن كة ناويشتان 
بنوومسةوة ، كةمثك شةهامةت لةخؤتان بنوثنن ئةگةر تياتاندا مابثت و وةرن  داواي لثبووردن 

 كاتثك قةصةمةكانتان سةرچؤپي وثرانكردين كوردستانيان لةسةدان هةزار ذةشپؤشي كورد بكةن
 نووسينةكانتان بةسةر  دووالپةذة لة هةر.وسا لةذووتان بثت سياسةت بكةن و بنووسن ، ئةگرتبوو

بابة سةددام و شةذة دؤذاوةكاين قادسييةدا سكان بكرث و بكرثتة سةر نثت ، هةموو ذيسواييةكانتان 
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ذين درثتةوة ، كة  ذةنگة  نةوةي دواي ذاپةجارثكي تر بةگوث خوثنةراين كورد و نةوةي نوثي كورددا دة
مةعدةين پاكتان باش  نةناسن ، كةچي هثشتا ئثوةي ذةمزي خيانةت و خؤفرؤشيي و ذيسوايي دةمتان 

دةك هةر خؤتان بةخؤتان . درثژ دةكةن و باس لة كةركوك و بزوتنةوةي شؤذشگثذانةي كورد دةكةن
  .بن
  

ان دةست و دصنيام هةركةسثكيش لةو سايتةدا شت بنووسث ، بث سووذ نيية و بة شثوةيةك لةشثوةك
نا !!. قاچي تثكةصة لةگةصياندا، ئةوة قسةيةكي زؤر پووچة بصثي نةمزانيوة كة ئةوانة بةعسيي بوونة

ل بةعسييةكانة ، ساييت ئةو جاشقةصةمانةية وبةدصنياييةوة من دةصثم ساييت كوردتاميز ، ساييت فو
 قائيدي عروبةدا كاتثك  حكومةيت بةعس خةريكي كاولكردين كوردستان بوو،ئةوان بة بةبةژين

هةركةسثكيش بةهةر بيانوويةكةوة پينةوپةذؤي پاشةصي ذةشي ئةوانة بكات ، نان و . هةصيان دةدا
 هةر دةنگثكييش بصث لة كورددا نيو .پيازثكي لةگةصياندا خواردووة و كةين و بةينثكي هةية لةگةصياندا

 وةكو كوردتاميز و ميليؤن جاش هةبوو، جاش هةر كوردتاميز نيية، منيش پثي دةصثم كةس
زؤربةي هةرة . نووسةرةكاين بث چاووذوو نني و نايةن كولتووري خيانةت بة شؤذشگثذيي بفرؤشنةوة

زؤري ئةو ذثژة زؤرة لةجاش سةري خؤيان كزكردووةو خوا خوايانة ناويان نةهثنرث ، بةصام 
  !.م هثناوةكوردتاميز مؤديلثكي نوثي لة  تثكةصةي جاشقةصةمي كؤن و شؤشگثذي تازة بةرهة

  
   


