
 

 
www.kurdistannet.org 

4-11-2005 0:04 

  

  زیززیز  مال عهمال عه  جهجه ...  ... !!نن  سهسه  عید حهعید حه  مه سهمه سه  سوك بۆ آاك حهسوك بۆ آاك حه

و ، عمرمختار، غاندی، هۆشیمنه، لینین، مر بارزانی نه، قازی محمد! زانی ڕز دنیام تۆش باش ده به
آ كۆشان دنیای هتد آه ناویان له.....وآآی  فیشه به بوو آه  نه وه ر ئه به وه له مری مایه نه تدا به وسیاسه ت
موو ڕگا  هه و آك بوو له هید بوونیان یه كو شه به، دا ست ده تی سداره ژیانیان له په یاخود به ژمناندو

تی  سایه سومبووی پاراستنی آه به ر تاآو بوون تیدا گرتبویانه به پناو مرۆڤایه وان له ئه ی آه جیاوازانه
 .آرێ نه مرۆڤ تی به ی چیتر سوآایه وه مرۆڤ بۆ ئه

، بی ده و ئه گری سیاسی خنه ڕه، ر نووسه، ك شاعیر سكی ناسراوی وه ن تۆ آه سه عید حه  سه مه آاك حه
ووتی سوید  و پاراستنی ژیانت له رهۆی سیاسی به له، آوردستان له تی ئاراسیشی رگری خه ها وه روه هه

سك  آه مانك رده و سه سانك، رگرتووه ی سیاسیت وه ناهنده مافی په رگرت پیموایه آه وه یت ناهنده مافی په
موو  م هه ڵ ئه گه له، گرتووه تی حیزبی شیوعی سیاسه شت له   خنه و وابزانم ڕه آان شیوعیه چاالآه بوویت له

ر  گه  ئه ت دیاربت نجه په ستت بت جگه ده پنووس له بت ڕۆژانه ئه رشانت آه ی سه رمانانه و فه رك ئه
 بیرو بۆچوونیان ست بن له ربه آان سه ی مرۆڤه وه ی بۆ ئه آه افی مرۆڤیش دهم چووبم داوای  ه نه هه به
ر  گه و پۆلیسم ئه ت سه ده رئسقان دوژمنی یت من تاآو سه  خۆت ئه ت بگرن چونكه سه ده له خنه ڕه
یی بۆ  زه ك به هنی ڕزه ن مرۆڤ شایه زانی آه باش ئه ها روه هه، ن آه وت نه سوآه آی مرۆڤانه هه  یه شوه به

 آانی ره دینیه به ڕوه و به تی ئیسالم سه ده خنه له ی ڕه شوه به یاده آه له آانتم آانم ووتاره شاهیدی قسه
ئاگری  و له وه پیایاندا بته ییان زه به و محمد ڵ بن تاآو خودا ن گوێ ڕایه آه آان فر ئه چۆن مرۆڤه گری آه ئه

 .یانسووتنن خ نه دۆزه

مندان  و یه تۆ الوان وه ستم ئه به وتی سوید مه له و سیاسی بوویت نگی رهه ی فه  مامۆستای وانهبرام تۆ
 بوو  یه وه رانه گه هه و م ئه رناآه ری لده من سه ی آه وه م ئه به، و تۆه  وه ڕووبوونه ڕووبه ی بۆ ڕۆژی آه فرئه
مرۆڤ  آرد له داآۆآیت ئه ی تۆدا ڕوویدا تۆ آه خنه ڕه و یوان و ڕۆژنامه ی آاری سیاسی رنامه و به ژیان له آه
 ی بۆ مرۆڤ آه ئه یی زه م ئستا داوای به به

م  ك به تی خه وه بۆ خزمه كه خه  له آه زگایه ده ت م حوآمه  ك جاك جاك ڕۆسۆ ئه تووت منیش وه تۆ ئه
تووت من  آان تۆ ئه بت بۆ مرۆڤه ت توانینی سۆزداریان هه حوآمه و رۆك ی سه آه ئستا داوا ئه

ت  خنه ڕه وێ ته م ئستا خۆت ئه م به مرۆڤكی دروستی لدروست بكه یه آه وه بگرم بۆ ئه س رآه هه له خنه ڕه
م  یه به چاوكی زانستیانه به تووت من توانینم بۆ دنیا رچ تۆ ئه لبگیرێ تاآو مرۆڤكی دروستت لده

ستم  ده تدا به آه نامه ی من له وه ئه، ڕز  مامۆستای به، یه ندیانه وه رژه به چاوكی ا بهئستا توانینت بۆ دنی
وه بۆی  سۆزه به (  ی آه آه ئه تدا داوا آه نامه له، بوو  زیاترنه   وشه40 تا 36  ی له یه و نامه ن بوو له دووالیه هنا

آاك  م آه ردیده به ی خسته وه ت ئه آه نامه می آه  باری یه-1-)وه نیه هی ئه و پیاوه ئه، ، ، بوانن
آی آوردا  یه رآرده ر سه رامبه به له، وست هه به،  گر خنه ڕه، ر نووسه،  باتگ خه،  عیدی مارآسی سه مه حه

یه  وانه له و وه نزیكه زگاآه ری ده به ڕوه به مك له و آه ك زگایه رگایی ده رده پۆلیسی به به ئستا بووه
دسۆزی زیاتر هیچی تری  وانك له پاسه ك تیدا وه ی خزمه ماوه ی له وه رئه به آی پبكرێ له یه واسیته
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بۆ  وه ره به ڕوه ی سۆزی به م ڕوانگه تۆش له، ڕوانت  تیده وه سۆزه به ر به ڕوه به الی ربۆیه له بینراوه هه لنه
 .قادر ید آمال سهی بۆ دآتۆر  آه داوای سۆز ده، ڕزتان به

و  ڵ دآتۆر آمال گه یه له تۆ ناآۆآیت هه زانین آه ده  ئمه به! ن سه عید حه سه مه  ڕز مامۆستا حه به
 پناودا دابنی یاخود ئی خۆتی له بده تۆ مه ن آه یه وه ناگه م ناآۆآیه ئه ئه م ری تر به ندین نووسه چه

وه  آرده آان من وا بیرم ئه رپوه سه رگاو دانیشتنی  الی ده یته  بخهراندا ناو نووسه نشینت له رزه ی به جگه
 ران نووسه یه آه وه رئه به رله وه هه نوێ بنیات بنیته رله گری تاآو سه رئه ڕوخنه ی خنه ی ڕه وه رئه به تۆ له له

وای   ی پشه24اره ی عه آی تۆ مارآسیه شتبووم آه من واتگه، ببووم م من باش حای نه ڕقیان لته به
رستان  وه په ته نه یه آه مه ر ئه به ی پشوو له شوه مان هه ربه ڕاستی هه تی ناوه موو آركارانی ڕۆژهه هه

تۆی  له خنه یه ڕه شوه و به ی آه رانه و نووسه نده ئه رچه هه، ه بووم  رمن هه شیاندا هه           مه له م ڕقیان لته به
تی آردن بت  سوآایه ی آه یه و ڕاده بگاته ئه خنه ڕه و ڕاستیان نازانم نابت نووسین بهگرن  ڕز ده به
 ی ر ئامۆژگاری ئوه رو نوسه ی تازه خونه بت ئمه ژار ئه شی آوردی هه ڕه چاره له م به، آتری یه به

 .ین ر بكه مامۆستاو ڕابه

مافی مرۆڤ  ڕت به ك باوه  تۆ نه یه آه وه ڕز ئه تۆی به ی یه و نامه مم بۆ ئه م یان توانینی دووه باری دووه 2
 نگی رهه موو فه هه ك نیه له یه وشه ڕتان به و باوه ی مافی مرۆڤ دت ندیه و خابه به ریتان شمه كو قه نیه به

چی   بهو چی دك به آه ! زانم عید زۆر باش ئه سه مه آاك حه، تی مرۆڤه سایه و آه ت رامه ناوی آه دنیادا آه
ی  نجه م مه هۆشبووی به و به  ئاگا ڕی به و په ئه رم نووسیوه رۆآی هه ت بۆ سه یه و نامه ك ئه یه وه بیرآردنه

و تاآو  دآتۆر آمالی لیه بوویتایه آه یه ندیخانه و به پۆلیسی ئه آرد آه ئه نات مه چبوو ته ت هه و آینه ڕق
دآتۆر آمال  ی تۆ بۆ و توانینه ن ئه سه عید حه مه سه امۆستا حهڕز م به، ، لیلت بكردایه خۆت زه دی به

و پیاوه  ی ئه  تۆ ئه دووری بكات ز به گه ڕه له وت یه آات ئه رئه تی ده سایه آه مرۆڤ له سكه آه توانینی آه
سزا  وه به ه ئه ڕۆژه زیندانی5 ی زیاتر له وه ماوه پرسم ئایه؟ ئه تۆ ئه له  سزا بدرت من وه نیه آه هی ئه
تی  و سوآایه تكردن تۆ وایه تف له. وه سزانیه ب لكۆینه آدا به یه هۆده سك له ئایه ؟ خزاندنی آه . نازانی
 .ه بت ڕزتان هه توانینم بۆ به رحاڵ هیوادارم هه و قامچی سزایه؟ به ق نھا شه سزانیه؟ ته پكردن

و  م ئه تۆ گرتوه به ی نادروستی له خنه ڕه وه آه ته داوه ركم همی نووس من وه عید مه سه آاك حه:تبینی 
 ی وسته تۆ هه سانی دوورو نزیك له آه یه آه وه نی ئه شایه ئازاد آردنی دآتۆرآمال ی تۆ بۆ شوه داواآاریه

 .ن لبكه

 


