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  باوکی ساڤا ... ؟!  ساڵ حوکمی زیندانی دراوه30ریم  مال که که. ی ک د  قسه به
  

س  که کرت که  حوکمک ده باس له کان ڕه لی ماپه ر ڕوپه سه  له ند ڕۆژکه ی چه ماوه
 و   مۆده ک بۆته چی الی خه که، ی نازانت که سیش ڕاستیه  و که واوی نییه هئاگاداری ت

  . نوست ری ده سه ق له ق و ناحه  حه مووی به هه
و  ئهی اگادری ڕاست ئک من  وهر  ههکانی تریش  دنیاشم خه که، ی من ئاگادار بم نده وه ئه
و  ب واله و هه  ئه وه ر زاری خوشکی ناوبراوه  سه  له  گوایه که،  یه وه ئه، ن یه له سه مه

  .  وه ته کراوه
  :پرسم ده، نوسن  ده ته و بابه ر ئه سه  له هند ڕۆژک ی چه وانه م ئه رجه سه من له

  که، ین ی زل بکه سین و قسه ور شتک بن سه  له که، بین  ده وه ی کورد فری ئه ی ئمه خۆ که ائ
   باس له وه  خۆیانه  له سانه و که ئهستبت؟  کی ڕاستی به مایه  بنه ڕاستی بت و پشتی به

 پشت بو  نک له ستک و الیه  ده که بت و به لی نه ر ئه  هه نگه ه ڕ که، ن که حوکمک ده
  . ن بوه یه له سه و مه  کردن و بازرگانی کردن به وره و گه وه کردنه
  : یه م هه ڕایهم   ئه واه و هه  کردنی ئه وره و گه وه ر بو کردنه سه من له

  
  که، بت  نه وه نیا ئه هت، بت لکی نهص هیچ ئه، چت  ده وه له،  وای حوکم دانه و هه ئه

ی   سبه که،  یه وه نیا ئه  ته وه ئامانج له.  کرا وره  گهیش دروست کراو هاوکات که واله هاوکات هه
   به که، بکرت و هاوکات بوترت  تاوانبار  وه به،  رپرسه  به یه و کشه  له ی که و پارته هڕۆژ ئ

 حوکمکی دروست   له جگه، کی دی  واتایه به.  وه ته شیمان کراوه ه پ و حوکمه کی له فشاری خه
  !!  چیتر نییه وه یه  و کشه  بازرگانی کردن به  له کراو و جگه

  
م  به. فسیری بۆ بکرت  و ته وه  لک بدرته ها شوه نده  چه م من به م نوسینه کرت ئه  ده
  .  وه کاته ر دهیچۆن ب ی که وه  له سته ربه ک سه خه

  
ی  که تیهسواوی ڕا  ته که، ک بنووسم یه ر کشه سه توانم له  حای خۆم کاتک ده  بهش من به
ی  رچاوه  ب بونی سه ڕاستی و به ستن به  ب پشت به نوسین به. ری  چاو لکه ک به نه، بزانم

،  وه ی بالو کردبته واه و هه خوشکی ناوبراو ئهر  گه.  چیتر نییه ری  چاولکه  له دق جگهم
ها  نده  بۆ خوشکی ناوبراو چه چونکه، هیچ پشتی ب نابستم،  حالی خۆم ش به وا من به هئ

 ئازاد بونی  که،  یه ک ئامانجی هه و یه هئ  نکه چه، کرت ڕوان ده چاوه  و جۆره ی تری له دیعایه
  . تی یه براکه

  
همی  ر شتی وه سه له، ببین هو  بافری ئه هک،  یه وه ست ئه ده م به له ر و قه م نوسه جه سه تکام له

   خاون ماف و خۆمان له بیته  خۆمان ل نه نده وه نک ئه ر الیه رانبه  با به وه، نوسین نه
ر  سه  تا ئستا له که، م که  ده وانه موو ئه  هه دا پرسیارک له لره. ین نگ بکه ب ده نی تر الیه

مان  هه ر به گه، بوو تی ده کیه ر یه رانبه  به هوستان ل مان هه کا ئاخۆ هه،  ناوبراویان نوسیوه
  ؟ بسایه کار هه

  



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   26-12-2005 22:16 

2 

و  رمه میان گه  ده نده وه کی ئه خه. خر نه، م ده،  وه مه ده م ده وه،  وه  دنیاییه من به
  ک له نه،  ساوه  پارتی پی هه هی ک وه ر ئه به نھا له ته، ن که  ده و کاره ئهحکومی  مه
   له  جگه که موو کاره حای خۆم هه ش به من به.  نوسی ر و ئازادی ڕۆژنامه سهازادی نوئر به

  .  چیتر نابینم به،  یه وه  پشته تی له  ئامانجکی تایبه که، ک سیناریۆیه
  

  که به، ن که  نه ن و ووتیان قسه  ئه  به که،  یه وه کان ئه  کوردییه ره م ماپه رجه سه تکام له
  چونکه،  ن و ووتیان نییه همۆ ڕۆژی ئ ئه.  وه نه  بو بکه که واه  هه وه ی ڕاستهک رچاویه سه له
یان بکات و  کمان بۆ به ڕاستیه که، م که سک ده ر که سوپاسی هه.  یه مه وله می عه ده م سه ده سه

، ک ناوبنرت حیزب ر به  سه  به یه قاله مه م ری ئه  نوسه که،  وه مک دته ر وه  هه قزشم له
  قهگ و من کان به  کوردییه کانی سایته ره ی زۆری نوسه  تائستاش زۆربه الله و ماشا  چونکه

  .  وه نه که دهیرب
  مانیا ه ئه/ باوکی ساڤا  


