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  کرکر  هیوا بههیوا به  ...   ... !!ربینربین   بۆ ئازادی ڕاده بۆ ئازادی ڕاده  بهبه! ! نا بۆ پاوانخوازینا بۆ پاوانخوازی! ! شش  ستوری ڕهستوری ڕه  نا بۆ دهنا بۆ ده

  
ر جارکی تر   هه نوس ساز و ناسکتر له و دوڕیانکی تری چاره ره وا دیسان کوردستانی باشور به ئه
واقیان کان  ڕوداوهوتی   ڕه ك ب ئاگا له موو جارکی تر خه کو هه ش وه م جاره م ئه به!  وه بته ده

ر جارکی   هه جیاواز له! ی باشور که  دوو زلھزه  خوایه مه کو ئه عاالن به ڕی باری ته  و چاوه وڕماوه
نفال و الفاوك   و ئه بجه ه ستم هه به ببورن مه) کانی شیمال کورده (ی یان ئاهو نزوله ته ڕه م که تر ئه

ن  ڵ خه  خوارێ و گوێ هه یتان بنه لی شه  که  و ئیتر لههیدان بیانگرت  شه دایکیخون و فرمسکی
   ! یره  ڕاستی سه به! کانیان ندییه وه رژه ك بۆ به ت نه بۆ میلله
و دو  ڕی خواو نوشته  چاوه یه وه ته م نه که مین کورد یه ر زه کانی سه وه ته موو نه  هه زیاد له
ل و کام  ؟ کام وت؟ کام گه وه ته رێ کام نه ئه!! ت کات خۆیی خه ربه  سه وه  ئاسمانه  له کانه ودرنجه
   به خۆییه ربه  کام سه وه ئه! خۆییان بۆ باری؟ ربه  ئازادی و سه وه ی ئاسمانه قه به وت ته  حه خاك؟ له

س گومانی  م که ڕناکه نا باوه ده، بت بیرچوو ر مژومان له گه مه! ات؟ دی ه ب فرمسك و خون به
!  دادتان نادات  قاپی خوا کردنه یی و ڕوو له ڕوانی و ساویلکه م چاوه کان ئه بت؟ هۆ کورده ههدا  وه له
 کارهنانی  ڕۆژی به،  کانه یاو دو و درنجه و و خه خه گۆڕنانی  ڕۆژی له، ته مۆ ڕۆژی هیممه ئه

ڕن و  ڕاپه ده!   کوردهی)  هـچنھ (می زینی ڕنیسانس رده مۆ سه ئه!  وتو خوازه لۆجیك و هزری پشکه
م  ی ئه وانه  پچه  به نك بنن که س و الیه ر که وتویی و پاوانخوازی هه  تاریکی و دواکه نگ به ته

   به  بن که یه کوشنده  ییه و ساویلکه ی ئه  کورد کۆیله تایه وت بۆ هه انهی ن و ده که فتار ده  ڕه لۆجیکه
  ر له مان هه که  کشه  له شاندوه گورزی گورچك بی وه، مان که وه ته دانپیانانی دۆست و دوژمنانی نه

تدارانی باشور ت  سه کانی ده رزۆکه  له  پاساوه  با چی تر به ده.  تا ئستا  هه وه یانی مژووه  به ره به
 کار  ه کار ل تازه!  کاتی بیارداندا های خۆمان له ست لۆجیك و هزری ڕه  ده ینه وین و ئازادی بده که نه

نھا کارك  ته.  بن کانمان گیراوه م نوشته ڕناکه چی تر باوه!   بۆ دوعا و نوشته نگه و زۆر دره ترازاوه
نگ  ك ده یه موومان به هه!  دوو  و نابت به که نھا یه ته! ین نھا بیارك مابت بیده ته! ین مابت بیکه

. کان ی ڕاستیه وه نا بۆ پاوانخوازی و شاردنه! ش ڕهستوری  ك بوا بین نا بۆ ده یه ك بیار و به  یه به
ری و  ماوه سی و جه  که ر ئاستی تاکه  سه ت له نرخ و ب وچان دراب وڵ و کۆششی به  زۆر هه نگه ڕه

  هتد. . . . نی سیاسی و یی و الیه ڕکخراوه
تا ئستا ب   هه وه  داخه بهم  به،  باشور مان له که له  بۆ گه م ڕاستییانه ی ئه وه  پناو شیکردنه له

  کارییه داوا ر له هه! موان ئاشکرا بت  الی هه نگه  ڕه  هۆکارك که ه ر کۆمه به سوود بون له
تای  ره  سه له) کان په ناسیونالیست و چه (وترت ك ده نی وه ك الیه کانی کۆمه جوداخوازییه

ك  دیاری وهکی  تییه سایه ند که کانی چه رچاوه  به وه بۆ هه!  وه ههاری کوردستانی باشور رینی به ڕاپه
ڕز  ها به نده  چه وه) رچاوترینیان ك به وه (لی مال میراوده ز و دکتۆر که به مال نه مامۆستا جه

 جیاواز و  وه بۆ هه! موویان نازانم  من ناوی هه وه  داخه  به ری تر که روه زاو کوردپه وشاره
کان یان   چ بای ناسیونالیسته وه کانیانه موو باه  هه کانی ڕیفراندۆم به وه کانی بزووتنه وازه رته په

  !  من ئاگاداری نیم ر باکی تر که  یان هه کان وه بای کۆمۆنیسته
و لك یی  رنامه یی و ب به وازه رته په   خۆی له که ه ئایا هه!  کوێ دا بت؟  له که ه بت هه  ده باشه

 ک   نازانن گوێ له  باشور که مان له که له یی گه  ساولکه یان له! ؟  وه بینته دا ده نهو م هه دابانی ئه
  !بگرن؟
  !؟ نھا بۆ پاوانخوازییه و ته!  بۆ خۆی س ر که ی هه ی ئۆخه ئۆخه: ت ك کورد ده  وه که له سه یان مه

  !  پاوانخوازییه م پرسیاره بگونجت بۆ ئه  مك که نھا وه ته، ڕی خۆم  باوه به
ست دانی   ده نھا ترسی له ته! ك ناگرن  خه ی باشوور گوێ له که  بۆچی دوو زلھزه ی که وه هۆکاری ئه

  !ن که ڵ دۆست و دوژمن ده گه ڕ له  پناویدا شه  له  سانکه  که یه هایه  ڕه و پاوانخوازییه ئه
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سکی  مان بیری ته ر هه بون هه وتوو نه رکه  سه بوچانانه  وه موو هه  ههم  بۆچی ئه ش که وه هۆکاری ئه
و  ی ئه وانه  پچه سك به ر که  قاقای هه  بینه ته ستی ناوه  ده  که یه زل زانینه پاوانخوازی و خۆ به

  ! نگاو بنت  هه یه ڕگه
  م به یر بکرن به ك چاو سه یه کان به وه موو هه  هه وایه م پ دا ناکرت و ناڕه ك ئاماژه روه هه

وك  ر هه م هه رده  به  له دا ڕگرکه ونه ههو  ر زۆری ئه سه وتی پاوانخوازی به  زاڵ بوونی ڕه وه داخه
ی  وه شمان بزووتنه ترین نموونه ته سه رجه یدان و به  مه وت بته یه  ده وه ق و نیازپاکییه  حه  به که

! وی تردا بنت  ئه  دان به  نییه س ئاماده  که  که کانی تری ڕیفراندۆمه ازه جیاو ڕیفراندۆم و باه
نھا   قوربانی و ته هبن کان ده قینه  پاك و ڕاسته وه دا هه نده و نوه  له  که یه وه ش ئه که ترسه
  ! دانیان ناسه لنکیش نامنت بۆ هه که
ی  کشه! بت مان ده که  کشه وره تت و قوربانی گهس ودا ناوه  له که ڕتان بت قوربانییه م باوه به
ن  کانیش ده خۆ خوازه ربه  سه ون و به ن خه خۆیی ده ربه  مافی سه کانی به رکرده ك سه یه وه ته نه

مزانیبوو له  م نه  به! گۆڕه خۆیی شتکی نه ربه زانی سه من وام ده!  یره  ڕاستی سه به!  شون گره
  بوو که وه مانك بوو ناپاك ئه زه.  مان  پی کات و زه گۆڕت به خۆیی ده ربه ان سهکوردست باشوری

  ! وه وانه  پچه  و ئستاش به خۆیی کوردستان نییه ربه  سه ڕی به باوه
م  که ی باشور بت من یه که ی دوو زلھزه  قسه چۆن به که: لمنم  زیاتر ناتوانم بی سه وه ڕزان له به

  :م رچاو خه به  ڕاستیتان وهم چوار که هز د  حه م ناپاکییه ی کۆتایی بنم به وه م پش ئه به! ناپاکم
 !دنیا خراپ نابت، ستور  ده ن به نگ بده ده) خر نه ( کی کوردستان به ر خه گه  ئه15/10/2005) 1
ی  شه  ڕه ستوره و ده ندکی ئه ی هیچ به وه  ب ئه منت به  شونی خۆی ده کورد لهبت   نه وه ئه
  !ت ب  و شیعه ریکی سوننه ر خه ی ههریکاش با بۆ خۆ مه ئه! پنرت را بسه سه به
 دوای  ڕان به  جیاتی گه  له بت که  ده وه نھا به  کوردستان دا ته ری پاوانخوازی له سه چاره) 2
کی  یه رنامه دنی بهرپاکر  بۆ به وڵ دانه کتی و پارتی هه ردوو حیزبی یه رناتیڤك بۆ هه ته ئه
می  ره رزترین هه  به  له ك که یه  شوه دا به  دوو پارته  ناو ئه رتاپاگیری ڕیفۆرم و چاکسازی له سه
   به  دابتاشرت که نجام دوو پارتییان ل رئه ست پ بکات و ده ده  وه  دوو حیزبه و تدارتی ئه سه ده

نگیان پ   ده وه  دنیاییه ك به  ئیتر خه  بن که هو ڕاستی پیان بوترت کوردستانی و شایانی ئه
  . بدات

ت   خزمه نه خۆیی کوردستان بخه ربه وت درووشمی سه یانه  ده ی که نانه و الیه موو ئه بۆ هه) 3
ك بای و   یه ی باشوری کوردستان به  کشه ی خۆیان با دنیا بن که و نیازی پاوانخوازییانه ژنده ئه

ك   یه  کورد پویستی به  پیرۆزه و ئامانجه تن بهش ت و بۆ گهرناکر سه رگیز چاره یز ههرگ وی هه تاك ڕه
  . ت و بیروڕاکانیش جیاواز بن ر ئایدۆلۆژیه گه  ئه یه کگرتوویی هه نگی و یه ده
  و به سه رکه  هه  که یه وه  مابت ئه نھا کارك که  و ته نگه م پ دا ئستا زۆر دره کو ئاماژه وه) 4

   له یه و ناپاکییه زییان له  حه  که وه ك کۆبکاته وڵ بدات زۆرترین خه ویژدانی خۆی بیار بدات و هه
 . نگ داندا ڕۆژی ده
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