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 ...  ... ؟؟..کانکان  پیرباهپیرباهو و   رهاد پیرباڵرهاد پیرباڵ  مامۆستا فهمامۆستا فه  وتی نیشتمانیوتی نیشتمانی   ڕه ڕه  نی دژ بهنی دژ به  ندهنده  بۆ گهبۆ گه

  ..ریب کریب ک  مال غهمال غه  ندازیار کهندازیار که  ئهئه
17-10-2005  

ند فراوان   چهی بوونی بازنهی   تیرهپز بت ون هز و  ند خاوه تاریکی چه
ا م مۆمکی ب  به وه ک مۆم بشارته وانت تیشک و ڕووناکی یهتبت نا

نگ و   ده ی بورکانک که  کپه وانت ببت بهت رک ئه کورت و قاد به
و ڕۆژگاریان  وه  رنته کان بله شت و دۆه ی شاخ و ده زریکه  و  اخهخم چه

 .  تاریکستان لبکات به
  
و   من له ک منیت که نگی وه رزان ده نی هه  تۆی و خاوه و مۆمه  مامۆستا گیان ئه به

ر   ساتیری پاراستنی و هه بن به ک من ئه یانی وه ک من و ده کانت وه هاوپشهدام  بروایه
شکرکی  ی نین و له نده   قوربانی گه  ئوه وه نگییه ئاستهم   ئه ی بیخاته نده ر گه کوردک گه

  بوون به   ئوه وه وانه کانی ئه ی خواسته وانه  پچه کوو به دا به م کاروانه شکاویش نین له
مانی  کانی زه ه نده  گه  چقی چاوی کۆنه ی و بوون به نده  هزی گومرای گه ری ڕم دژ به سه
ڕینی  دوای ڕاپه) R-R (زی ڕاوو رووت بوونمۆی دوستو هاوڕیانی ه ی ئه وانه عس و ئه به
 . 1991هاری  به
  

 !.  خۆرانه م مشه پساوی دژ به کانو هزی نه ره ربه ڕی به  ڕابه  بوون به ئوه
وست   هه بن به کان ئه کان و سۆزه نگه کان و ده  نامه وه ڕه م مالپه  له  چاک بزانن که  با بۆیه

ن  موو خاوه  هه م له که من داوا ئه.  و زانست فرۆشانه ده  ر  جه م کۆنه رسیڤی ئه و بهگرتن 
بۆ الی  (ین مپینک ساز بکه  که  با یی که وه ته ن ویژدانی نه مکی ڕوو سپی و خاوه ه قه
   لکه کۆم   و چیتر ئه م مامۆستا کوردستانییه بۆ پشتگیریی ئه) تی کوردستان رۆکی حکومه سه

ندوو و سانی ما ر نامووسی زانست و زانکۆ و که  سه نه ستدرژی بکه توانن ده  نه  وارانه خونده
  !. . . مۆستا پیرباڵ ک مه وه؟. مان که وه ته ری نه قوربانیده

ریان  نگه تا سه  باشووری کوردستان ڵ له نده  هزی گه دا دژ به ڕه م ماپه  بنوسن له تکایه
رمان بۆ   ده  و ئاو چرا و   ین به   بده  دزراوانه ت و سامانه روه و سه ین و ئه که پچۆڵ ئه

  ؟؟. . کانمان وه نه
  


