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  یال مۆریاسی له. .. کرد یدقادر ده سه. ك . دوکتۆر  ی پشتگیریان له وانه موو ئه بۆهه

  
کردنی  وره  گه وته ناو کورد که رنت ی به نته تکی ئهیجنوفرۆشدا سا. ڵ گرتنی د گه له

ندک جاریش  ت هه نانه یان ناوی خوازراوو ته خۆیان و ده به،ریدا سه و گۆرانی وتن به که کشه
و   به یه وکشه ی ئه ر بناغه سه  درۆ دروستکردن له وتنه که  ده وه که یه رچاوه ناوی سه به
. کان و شواندنی ڕاستیه ره کی ببزونن به ستی خه هه وت که گۆرانیان ئهی  وایه هه

ر پرسی  رفارس به ڕز کاک عومه  گیانی به وتنه شن که م وه ه ندک قه هاوکاتیش هه
ر  سه  ناوبراو له  که وه ته ک خۆی بوکردووه ی وه که واه و هه  ئه ی که وه به،کوردستان نت

  .  رۆشی گیراوهفجنو
و  وه ته جنوفرۆش بوکردوه. ئاگاداری د کی به یه ن نامه سه عید حه سه ڕز مامۆستا حمه به 

کانی  وستکردنهستن وبوختان در به درۆههجنوفرۆشی و چۆن ناوبراو له تی که تیایدا نوسیویه
  . کانی تریش  وانه بۆ خه ببت به که،کات و داوا ده شیمانه په
  
 نووسیان و ناوبراویان  یه و کشه ر ئه سه له یه که  هه وانه موو ئه  هه من پرسیارم له 

ی مامۆستا  یه و نامه  ئه ی که وه پاش ئه،ن؟ ی ئستا چی ده ئه. وان ناساند پاه به
ناوبراو تاندا   به ی که دانه  پیاههگشتو له،؟رم ناتانگرت ی شه  ئه وه ننهخو عید ده سه حمه
.  ی دروست کردووه ره رو به بووختان ودرۆی بسه که،می خۆی بت  ده به سک که که،دا؟ ده هه

  . ئازا ناو ببرت؟ کرت به چۆن ده
  
و  مان ئه ت بۆههسشیمانی بۆبنو ی په سک بکات ونامه که خشین له سک داوای به که 

و  بت ئه ئیترئه.  دروستکرد وه میه ده یان درۆی به مووی پش مانگک ده هه ی که رکرده سه
و ئازاو  م ئه  به ترسی زۆره  کورد ئازاو چاونه دیاره. ک بت؟  چۆن ئازایه سه که

  ت کهوتر سک ئه که ترس به کو ئازاوچاونه به،جنوفرۆش نین. ک د  وه ترسانه چاونه
چی  که. درۆو بووختانی دروستکردوو ت که خۆی نه ژیانیداو به دات له شیمانی نیشان نه په
 کوردستان   کاتی خۆی که واته که.  و جنوفرۆش بووه ئه ت که وان ده فسفس پاه. تا د وه ئه

خۆی تا ناوبراو  وه ئه،  ڕاستی کردووه ر جنوگیراوه سه و له ئه که، وه نت بوی کرده
  .  و جنوفرۆشی کردووه ئه که،ت ده
  
دا  تان ده جنوفرۆش دا هه. شان وباهوی د کاتی خۆی به کهی  وانه ی ئه  ئه،م دواجار ده 

 کانتان   کوردیه ڕه ردێ مالپه کاتی خۆی سه که،تان یه له  په لوسته و هه له، وه شیمان ببنه په
من جنوم  که،لت و ده شیمانه  په وه و کراس و کشه  به سه وکه  ئه تا که وه ئه، وه کرده پ پ ده

  . وه ته تم هۆنیوه و تۆمه داوه
  
ی  خۆشه  بنشته ته یکردووه یه و کشه  ئه وه ئستاشه هبکاتی خۆی و ش که و سایته ئه 

و  وه  ئاوا فش بوویه  ئازایه ره و نووسه ئه که،؟وال چی بن مه بت ئیتر له ده،میان ناوده
  . ؟شیمانی نیشاندا په
رز  ی به وه  ئه وه. تی هاوشتنیه ی نه نیشانه،گرتن ردی زل هه به، پشنانی کورد وتوویانه 

  .  وه نیشته بفت نزم ئه



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 25-11-2005 13:38 

2 

رز فی  ند به  چه وه،توانی بیھاوژت یده  نه ردک که  به ستی دایه جنوفرۆش ده. تا د وه ئه 
سی وتکای رم نوو  ههیرۆک ڕز سه شیمانی بۆ به ی په و نامه وه  نزم نیشته نده هو ندان ئه چه
م  رده به له  یه امادهئیگوت  کاتی خۆی ده  که یاد چووه ی له وه ئه. ریبدات  به کات که لده

  وانه ئه وت که رکه ک ده م بۆگشت الیه به. ڕوو  بخاته نامه گه مووشت بت وبه دادگادا هه
ڕز   به ا لهاوگینا د ئه،ک ر ڕاستییه هه ستراو بوون و دوور بوون له به ی هه موو وته هه
. ستا وه رزی ده ر به سه م دادگا دا به رده به کوله ری بدات به  تابهکرد ده رـم نه رۆکی هه سه
رم  کی ههرۆ سه  داوا له  ناچاره بۆیه،نھادرۆن نوسیونی ته ی وانه  ئه زانت که م چونکا ده به

  . ری بدات بکات تا به
  
ڕز  دا بکات به گه  له ی ه جنوفرۆش دادگا مامه.  د دام که وه ڵ ئه گه لهحای خۆم  شبه من به 

کو باجی  تاوه، بت  دی فراوان نه دا هینده سانه  که وجۆره ر ئه رانبه به رم له رۆکی هه سه
ر دادگایی کرا  گه.  روا ئاسان نییه دروستکردن ههدرۆو بووختان   کهن ن و تبگه ان بدهدرۆکانی

تاو پدرۆکانی   به سته و ده کی پنییه یه گه ناو براو هیچ به وت که که رده  زیاتر ده وکاته ئه
ردا  سه بهر زیندانیش سزای  گه ئه،ایی بکرتدادگ ودام که ڵ ئه گه  له بۆیه، ڕوو ونه که زیاتر ده

  .  باره نۆک له وستو ترسه سانی وا ب هه وا زیندان بۆ که ئه ،دا
ر  هه،نۆک و ترسهناوبراو بم جنو فرۆش   به که، خۆم داوه مدا ڕگام به م نوسینه هل 

رۆکی  ڕز سه ی به دان جنوی ناشیرنی ئاراسته و سه  ئهکاتی خۆی دا له  که مان پوانه هه به
  . . رم کرد هه


