
  پلقاژی نووسرانی تنك ئندش ل گرەالوژی نزانیدا
  

  هژن
٠٨/٠٦/٢٠٠٧  

  بشی سیم
  

هروەك ل بشی یکمی ئم باسدا ، پنجم بۆ ڕاکشا، ل زمانی کوردیدا ب دوو 
 لژر السایی زمانی فرمی ئو بکار براوە؛ جارك ب ه و) ئانارشیزم(شوە واژەی 

جارکیش بمبستی . والتاندا ک کوردستانیان بسردا دابشنراوە، لوان عرەبی
ڕامیاری نووسرانی کورد، ک خۆی ل برژەوەندی پارتایتی و پاشکۆیی بۆ 

وەك ل بشی یکمدا بیارمدا، دوو کس وەك . داخوازییکانی دەستدا دەبینتوە
وون لو نووسران وەردەگرم، ک زۆر ئاشکرا و ب بۆن و ناپیوەست واژەی نم

ئانارشیزم تکڵ ب بابتکیان دەکن و ئگر ب وردی ل سراپای بابتکیان 
وردبینوە، دەبینین ئامانجیان تنیا هاوتاکردنی ئانارشیزم لگڵ ئاژاوەچییتی و 

ردوو باردا بهدا و لرەالوژالتگدەس ل رگریکردن.  
  
و ) ماپڕی دەنگکان ١٨/٠٤/٢٠٠٧، خولی سیم، ڕۆژی ٣٠٦ژمارە  -الزاده ئیباهیم مه(
هردووکیان ل دوو نووسینی شوە ) ی هفتنامی ئاون٦٨ ژمارە -ئاالن حمسعید(

هرمی کوردستان، دەکون میری وەالم ب نووسرانی ڕەخنگر ل دەسالتی 
  . ڕامیارییکانی ڕژم و سرکۆنی ناڕازییانی  وه ردنهکپاساو

  
ی )٦٨(ل ژمارە .  گورەکانی دسۆز حم هنووسینکی بناوی ئاالن حمسعید 

)نی ئاونامفتوتی ) هکو ٠٨/٠٥/٢٠٠٧ڕوە،بکردووەت رەدا وەك نموونمن ل ک 
  . دەم بر سرنجکان دەی  و گۆڤارهڕۆژنام ل خروارك نووسینی نو

  
، بۆچوونکانی خۆی )دسۆز حم(برز ل وەم ب بابتکی  ئاالن حم سعید

پاشان زۆر سادە ل لمڕ بابتکی ناوبراو خستۆتڕوو وەك خۆی نووسیویتی 
  ! ناوبراو دواوەموغاتکانی

  
بم لبر م نخوندۆتوە، )دسۆز حم(سرەرای ئوەی ک من بابتکی برز 

ئاالن حم (ئازادە بۆچوونی خۆی دەربێ و هم ) دسۆز حم(ڕۆشنایی ئوەی ک هم 
یش ئازادە ڕەخنی ئاراست بکات، خۆم هناقورتنم نو باسکیان، بالم )سعید

دا دیارە ک برامبر سرۆك و )دسۆز حم(لگڵ ئوەشدا ب تتری بابتی 
وەك ) ئاالن حم سعید(کورد خۆشباوەڕە، سرەڕای ئوەش دەسالتی بۆرژوازی 

، ئو ئازادیی کرچ و  دسۆز حمدەسالت، سرباری خۆشباوەڕی  ر به سهپنووسکی 
 بروودا هدەکشت ی)حزبیان)ری کیندۆزی پارتیان کای پ ڕەوا نابینت و شمش

ئوەی من دەموت لم نووسیندا  .پاشان لو موغاتانی نووسر بدوم نووستو دە
  .پی هستم، وەالم ب تۆمت و پاساوە ب بنماکانی وی بۆ خونر

  



 شوندا ئم شوازی دەربین ل دوو.  بدومموغاتپم خۆش لسر واژەی سرەتا 
 و شوازە، ک هر ڕەخنیك بمینبری مزگوتکان و دەرەبگکانی دیواخانباوە، 
، کاتك ک  لوەدایپاشان زمانکورتی نووسر ل کوردیدا. وەت وەالم دەدراتیایاند

 دەگرت، کچی نووسری ڕەخن ل سرۆککی بۆرژوازی کوردی دنووسرك ب کور
من ناچم سر . اژەکانی نو مینبرەکان دەبتوەموغاتان، دەستوداونی دەستو

اندنی بۆ نو وەالمکی، بالم هندە بس هل بکارهنانی واژەک و نابج ترنج
  !همای بۆ شمشر هکشان ب ڕووی خامدا موغاتکانیواژەی بم، ک لودا 

  
خاکیان ل شوبھاندنی پۆسی : ت نووسدا دە)دسۆز حم(ەم ب بڕز نووسر ل و

 براوردکی خۆدەبینتوە، ک ئم) دوعا(بد ناوی ئنفال و تیرۆر کردنی 
ناواقیعانی دوو تراژیدیای ل یکدی جیاوازە، تراژیدیای کوشتنی سدها هزار مرۆڤی 
کورد هقووی ئایدیایکی شۆڤنیتی تاک ڕەوە ک ل دەرەوەی دەستی خۆی هیچی 
تری ندەبینی ک ئامانچ ل سینوەی نتوەیک بوو ل ووتکدا ک عیراقی عرەبی 

  .بوو
  
ری دەسالت ل وەالمکیدا دەیوت بت ل نوان بلۆککوژی دوعا و کۆمکوژی وسنو

مگر ئوانی ک ئورۆک جی خۆیتی لی بپرسین . هیجیاوازی ئنفالکاندا 
 نتا دو الکان نین، کخ و مو دەدەن، ئاغا و شم و ژنی ئیاری کوشتنی کچی ئب

 ئنفالدا دەستیان هبوو یا لبرامبریدا  و لناونۆکری ڕژمی بعس بوون
 ئنفالیان جبج کرد، هر ئوان نبوون مگر ئوانی ؟بدەنگیان هبژارد

سرۆککانی تۆ میدالیای چکداری شۆڕشگیان ل برۆک دان و ژن و کچی 
 و گیانبختکردوانی ڕگی ئۆتۆنۆمی و سربخۆیی کوردستانیان بۆ کرای پردەوە

؟ ئورۆک بیاردەدەن و ژن دەکوژن و ژن دەکن و ل فلیپین و ئسیوپاوە کۆیل ژن دنن
؟ مگر ل بلۆککوژی اتکاکۆمك ل کوشتنی تاککوە دەست پنمگر کوشتنی 

شدا وەك سوتاندنی گوندەکان و کوشتن ب کۆمکانی نو ئنفال بکوژانی )دوعا(
ن نکرد؟ مگر بکوژانی دوعا وەك ئنفالکران یا)الل اکبر(مرۆڤ، هلھل و 

  ؟ئتکی ئوینیان نکردجستی ژنیان ڕووت نکردەوە؟ 
  

 کۆمك سربازی عرەب و تنیا جیاوازییك لنوانیاندا ئوەی، ک ل ئنفالدا
شدا )دوعا(نشین سڤیلکان دەدەن، ل ئنفالی دبکرگیراوی کورد پالماری گون

بڕای من کوشتنی !  کورد، پالماری کیژۆیکی ئویندار دەدەنیپوتکۆمك کل
ەکانی سر ب گیانلبرك و کوشتنی جیھان یک، مگر تنیا الی چکدار و نووسر

ئنفالی  ل !رت، ئو جیاوازیی بدی بک)ەسالت دڕندەکانی دبوونوەرە(دەسالت 
شدا پاکتاوی )ن کرا، هروا ل کوشتنی دوعا پاکتاوی ڕەگزی گوندنشین سڤیلکادا١٩٨٨

  نتوە و ئایین و خ وئوین کرا، ئوینی دوو مرۆڤ، ک خۆشویستییان سنورەکانی
  !ئوینی وان ڕچکشکاندنکی مزن بوو، بۆی ب بلۆك وەمدرایوە. پارتایتی بیبوو

مۆی دەستی  پاکتاوی مرۆڤ ئازادەکان بوو، ئو مرۆڤانی دەست١٩٨٨ئنفالی 
دا پاکتاوی ئوینکی ئازاد کرا، )دوعا(قرەقوشی بۆرژوازی عرەب نبوون، ل ئنفالی 



ئوینك ک سرکشی ل داب و نریتی داڕزیوی ئزیدی و کوردەواری دەکرد و 
  !کۆتوبندە خکی و مزهبییکانی دەپساند

  
 سر دیمۆگرافیای ناوچک ب پویستی دەزانم هلوستیک ل: نووسر دەنووست 

بعشیقی،بعشیق ئگر ل ) دوعا(بکم،شونی روودانی تیرۆر کردنی بربریانی 
  ڕووی دانیشتوانییوە هرە زۆربی کوردبن و زۆربشیان ئایینی ئیزیدی و مسیحین،

  
 کس هی نزانت، ک گشت ئایینکانی تر ل عیراق و هرمی کوردستانیشدا ئایا
نووسر وا باس .  و یاسای بنڕەتی عیراقی و هرمی کوردستاننی ئیسالملکچی ئایینم

ل ئزیدی بوون، مسیحی بوونی دانیشتوانی ئو دەڤرە دەکات، وەك بی ک ئوان 
 خونرانی بڕز یا ب ڕزیی ئم ڕوونکردنوەی بۆ! ئازادن و ملکچی دەست نین

  ؟پیان
  

روەها دەنووسته:  ر بس یم ناچییوە ئییرووی کارگ م لب
لرەدا ئوە تبینی دەکین ک ئو جوگرافیایی تراژییایکی تدا . ە)موس(پارزگای

  .ڕووی داوە ل ڕووی ئیداریوە سر ب حکومتی ناوەندە نک هرمی کوردستان
  

ی خونرە، چونک کاتك نبت ، ئوا ب گل زانینل خونر ئگر ئم فکردن 
میری هرم بشك بت ل میری ناوەندی، ئاواش پۆلیس و ئمنکانی هرم بشکن 

 هیچ ل ، پاساوەکی نووسرل پۆلیس و ئاسایشکانی میری ناوەندی، هر بو پیش
خۆ ئگر هرمی کوردستان وەك ! سرنجی خونر و بینر ل پرسک ناگۆڕت

  و تورکی، دەوتکی جیابووای ل دەوت و سنووری فرمانەواییدەوتی سوری
  !، ئوا ئم پاساوە پوچمان لوەردەگرتعیراق 

  
 ،و راستییوتنی ئی بۆ دەرکرانی : دەپرسینلس ك لکك یر دوعا کیژی نگئ

- هر بوجۆرە پۆلیس و ئاسایش کورد، بکو لپرسراوکی ئاسایی بووای، ئایا
  ؟دا دۆشدادەمان)عیراقی( میری ناوەندی  دەستیبرامبر پارزەکانی هرم لن
  

ئگر خۆمان گل نکین، بڕوونی ئوەمان بۆ دەردەکوت، ک پارتی دیموکراتی 
کوردستان و میری هرم لم بلۆککوژییدا دەستیان هی و ئوەش بۆ شاردنوەی ئو 

التوانی دەسوچی نڕەش پیانک کاندا بزیدییر ئرش بۆ سه پارساڵ ل ک ،
 ک ل ەدا فشارنوچوانی دەسالتدارانی ئو دەڤرەوە نووسا و دەسالت ل تۆی ئو

دا ) دوعا(کاردانوە بو ڕووداوەدا کوت سری، چاوی خۆی ل ئاستی بلۆککوژکردنی 
  . نوقاند و ڕووداوەکشی پردەپۆشکرد

  
یان )دوعا(ست و سرۆککی پاپشتی کوشتنی دوعا نبوون، بۆچ باش ئگر دە

دایوە دەست کس و کار و پیاوانی ئایینی ئیزیدی؟ بۆچ ئو ڕۆژە لشکری خۆیان لو 
دەڤرە کشاندەوە؟ بۆچ پۆلیسکانی دەسالت، ک زۆرینیان بپی دەستداری میری 



ەدا سر ب پارتی و میری هرمن، هیچ هرم و پارتی دیموکراتی کوردستان لو دەڤر
  کاردانوەیکی تنانت ڕواتیان ل خۆ نیشان ندا؟

  
  

 ل کدا ککات عید بپرسین؛ لسمئاالن ح ڕۆژی ٠٧/٠٤/٢٠٠٧دەکرێ ل دوعا ب 
چاوی بر ەوە، ب)الل اکبر(نیوەڕۆ و ل کرنڤالکی ئنفال ئاسادا و ب هلھل و 

چی تاوەکو کورت فیلمی مۆبایلکان بو بۆالتوە بلۆککوژ دەکرت، نی دەسپۆلیسکا
نبوونوە، دەست و سرۆککی ب گشت شوەیك هوی پردەپۆشکردنی 

 دەکرت پمان بیت، گر میری  ڕووداوەکیان دەدا؟ دەکرت، ب خونران بیت بۆ؟
دوورخستنوەی ژنکوژانی داوە، هرم پشتی کوشتوبی ژنان ناگرت و هوی گرتن و 

چۆن ڕژەی کوشتن و توندوتیژی برامبر ژنان ل کوردستاندا ل مانگی ئپریل و 
خۆ ئمش پاگندەی  *زیادی کردووە؟% ١٨وات پاش بلۆککۆژکردنی دوعا ئایاردا 

ئانارشیستکان نیی و دەرخستنی دۆپک ل دەریای تاوان ل کوردستانی ژرچپۆکی 
  !ساالرانداباوک

  
خایکی دیک ک نووسر ئاماژەی : تچاونوقاندنی دەست دەنووسپاشان بۆ پاساوی 

رەڤانی و ئاسایش و پۆلیس و سوپایزەکانی زتی هدەسدەدا،برەدا،بۆ ...! پل
نووسرو خونرانی بڕز ب پویستی دەزانم هلوستیک ل سر دیمۆگرافیای 

بعشیقی،بعشیق ) دوعا(روودانی تیرۆر کردنی بربریانی ناوچک بکم،شونی 
ئگر ل ڕووی دانیشتوانییوە هرە زۆربی کوردبن و زۆربشیان ئایینی ئیزیدی و 

لرەدا . ە)موس(مسیحین،بم ل رووی کارگییوە ئم ناچییی سر ب پارزگای
گرافیایی تراژییایکی تدا ڕووی داوە ل ڕووی ئوە تبینی دەکین ک ئو جو

  .ئیداریوە سر ب حکومتی ناوەندە نک هرمی کوردستان
  

وەمی ئم پاساوە ئاوەزنگیر و نالۆژیکییی بۆ خونرانی ب ویژدان بجدەهم، 
تنیا لخۆی دەپرسم، ئایا خۆت و ئو دەسالت و سرۆکی ک پاکانیان بۆ دەکی 

ل هناسدانیشتان،  وەڕ بم ترۆهات دەکن، تاوەکو خونری هوشیار و بگومانبا
  ؟ بکنی واباوەڕ ب پاساوی پوچ و ب بنما

  
پاش ئم خونر خلتاندن، نووسر دت سر ناساندنی شوناسی بکوژانی دوعا و 

 ی،)دوعا( ک تراژیدیای تیرۆر کردنی بربریانی ئافرەتکی ئیزیدی کورد: دەنووست 
ست ک یکی دیاری کراوە ک هندک ئانارشهقووی کشیکی کۆمیتی و جوگرافیای

ک دەتوانین بین نلڕووی  و دەقین ئنجامیانداوە، هگری کلتووری شڕەنگیزی
  .زەمن و میکانزموە ئم دوو تراژیدیای شیاوی لکچوون نین و ئامانج و جوگرافیا

  
شتر لیپوەکخشینر شوناس بس مرەدا دی دوام، لراوردەکر .  بوی نووسئ

کوات دەزانت ئانارشیزم واتای چیی، بۆی ب هل  ستیهندک ئانارشدەنووست 
 .لی وەرناگرم

 



با وای دابنین . نووسر زۆر ب مبستوە ئانارشیزم ب ئاژاوەچییتی تکڵ دەکات
ق ئاژاوەچییتی بت، باش خای هاوبشی ئاژاوەچییتی و ک ئانارشیزم دەقاودە

رستی و ژنکوژی چیینانی ؟ناموسپکارهب ر لستی شاراوەی نووسبرەدا مئایا ل 
خۆ ئگر خۆپیشاندانکی جماوەری یا هکوتان   ؟واژەی ئانارشیست وەدەر ناکوت

 کوردستان بووای، دەمانگوت سر بنکی ئمنکانی هرم و پارت دەستدارەکانی
بت و دەستدارانیش وەك پیشی هئ، ڕی تدەچت، ک دەستك ل پشتییوە 

بم ئمجارەیان ! تاوانبار بکنهمیشییان بۆیان دەلوا جماوەر ب ئاژاوەچییتی 
خۆپیشاندان نبوو، کرنڤای مرگ بوو، نتوەپرست و مزهبیی کلپوتکان 

! اندا و دی لوانلو ل ئوینی کژۆیکی سۆزداریان تدا ببلۆك پلیشاندەوەسازی
ڕۆژی زیندووبوونوەی یاسا و ڕسا ڕزیوەکانی کۆمگی کوردەواری بوو، ڕۆژی بادانی 
! سمی سرۆککانی نتوە، پیاوە ئایینییکان، پیاوە ناموسپرستکانی خ بوو

! یکی تا سر مۆخی ئسقان باوکساالری خستڕووکڕنڤاك ک دڕندەیی کۆمگ
 هبینی شمشر ب ڕووی خندەدا، ڕۆژکی پ ڕۆژی جاڕدانی کۆنپرستی، ڕۆژی

 ڕۆژی نیشاندانی گۆپی سوز بوو بۆ کوشتنی ئامین و شوبۆکان، ڕۆژی ب !زاری رمه شه
  !قسابخانکردنی کوردستان بۆ ژنان

  
ئگر ل ئنفالکاندا دوعاکان ب . ی)دوعا(پشت کوشتنی  ب ئوە ڕاستی شاراوەی 

دەستی بعسییکان کوژران، ئوا دوعای بعشیق بدەستی نتوەپرستکان، 
میریی دیموکراتکانی کوردستان و عیراقوە  ستی خوداپرستکان، ب برچاویەبد

ای دایوە دەست هر میری دیموکراتی هرمی کوردستان بوو، دوع! بلۆکباران کرا
پارزەرانی نزانی و کۆنپرستی و هرئویش بوو ئویندارەکی دوعای خست کونجی 

 نووسر دەتوانت بۆمان ؟تۆ بی شخکانی بعشیقش ئانارشیست بن! زیندانوە
ئگر ل کوردستانی سرۆککی ویدا، ئوین قدەخ نیی و ژنکوشتن  ،ڕوون بکاتوە

  !ەکی دوعا ڕاپچی سیاچاکانی دیموکراسی کرا؟نداری ئوئازاد، بۆچ
  

بنموە، ک ئانارشیستکان نك باوەڕیان بو نووسر پویست وەبیری جی خۆیتی و 
 ڕۆك لرستی وەك پاشکو ناموسپب ،زیدی و ئیسالم نییڕزیوەی کورد و ئ مۆڕا

وسپرستی نیی، بکو مرۆڤ ئانارشیستکان نك باوەڕییان ب نام. ئاودەسخان دەنن
و ئوین ل سروی هموو بها نتوەیی و نیشتمانی و مزهبی و سروەرییکانوە 
دادەنن و نك مرۆڤ ل ئوینکردندا ئازاد دەبینن، بکو هیچ دەست و یاسا و 

 ل نك) ئانارشسیتکان( سۆشیالیستکان .ڕسایك ل سرووی مرۆڤوە ب ڕەوا نابینن
، بکو ب ت و بندك نیی باوەڕییان ب هیچ کواڕکخستنی ژیانی مرۆڤکاند

 ویستی بکان خۆشوەییتبی و نزهکی و می بیری باوکساالری و خوانچپ
بردی بناخی ژیانی مرۆڤکان دادەنن و خبات بۆ دونیایك دەکن، ک هیچ 

 ل خۆشویستی و ڕزگرتن ل ویست و دەستك ل سروی تاککانوە نبت و بجگ
  !ئارەزووی برامبر، هیچ یاسایك ب شیاوی سروەری نازانن

  
سیای هندك نتوەپرست، هندك ئزیدی، هندك موسومان، وئگر نووسر بینو

هندك ئندامی پارتی دیموکراتی کوردستان، هندك ئندامی یکتی نیشتمانی 



 ل هر جانوەرکی تر ل قوماشی ئوان، ئوا ڕی تدەچوو خونر کوردستان، هندك
شقی ئازادی و ئوین  تکان، ک ل هموو جیھاندا سرمهلی وەربگرت، بم سۆشیالیس

 بشرمی  لبۆ ئانارشیستکانوی  ئم تۆمتبارکردنی دی بیاردانی تاکن،و ئازا
ک ئو سرۆکی ئاخر ! یچی تر دەرناخاتهزیاتر  دەست نووسر و چاپلوسی وی بۆ

وی برگری لدەکات، هشتاک وەك خکییك برخورد نك تنیا ب کیژانی خۆی، 
ئزیزەکم هر ب بیاری ئو سرۆک قوماندەیی ! بکو ب کیژانی خکی دەکات

ەستی و  ب بیانووی ناموپرهزاران ژن ل زاخۆوە تا ئاکرێتۆ بوو، پاش ڕاپڕین 
ڕەشکوژی کران و ب دەستی ڕەجۆ گرماڤی و قادر قاچاخ دەستتکوی ڕژمی بعس 

هاوکات ئو پیاوانی ک ژنی کوردیان بۆ ئاسایشکانی بعس دەکردە پردەوە، ژنانیان 
ئنفال دەکرد، ژن پشمرگیان ئازار دەدا و ئتك دەکرد، میدالیای چکداری 

  !شۆڕشگی پ بخشین
  
  : ڕیز دەکات ی بۆو ئم ڕستان) دلسۆز حم(وسر پاشان دەکوت ئامۆژگاری بڕز نو

ل هژاری فیکری و معرفی نووسرەوەی ل برامبر ڕووداوەکوە ئم بر 
   ......پرسیارەتی دەدرت پال سرۆکی هرم

 کانها ئایینی و ئینسانیموو به رگ برەو دژ بج م کارەساتئ.........   
  ...... ببرین ل ئینسانیت و همووئایین پیرۆزەکان

بالم  ر ل پال دەنگی تۆی، برامبی ئم کارەسات وەک ڕەگزدەنگی منیش بۆ
 .جگای گومان خوندنوەیکی ناواقعی بۆ ئو کشی وەک برزت ڕوونتکردوەتوە،

لبی هلچوون و ئینفیعالوە شکو دەچت قاکخوندنوەیکی تندرووست نیی بۆ 
  .زیاتر وەک لوەی خوندنوەو شرۆڤکی ئکادیمو معریفی بت

  
ان ی تاکک بگینت و ب کام پوەر دانش  الی نووسر چ واتایك)معرف (ئاخۆ دانش

 ئی ئگر ؟ی خکی یا ب پوەری دانشی مرۆییپوان کات، ب پوەری توانین
)مسۆز حد (ی دوبا بکوینئ فرەتی لو ن یدایرۆکدا هی س ئاخۆ ،عا بکردای

   ؟ی ناوبراوی دەپوا دانشچۆن) هندن حمسعید(کی پوەرە دانشیی
  

پاشان ب کام لۆژیك وی دەورت، بنووست ک کوشتنی دوعا دژ ب هموو بها 
کانک؟ئایینیی کان لها ئایینییت بمان بت پك  دەتوانن، کاتکو وێ بوون و ل

کاتك ک کنیس دانی ک ل ئوروپا کریستیانکان ژن جادووگرەکانیان دەسووتاند، 
 خل عرەب نا موسولمانکان و کاتك ک ئیسالمکانب ڕەوایتی کۆیلداریدا نا، 

ولککان و گالنی ناعرەبیان ئنفالدەکرد، کاتك ک دەستبین و هواسین و ج
داهنا، کاتك ک ل ڕواندا لسر دەستی عوسمانییکان ساالتکردنی جستی مرۆڤیان 

سایدکرەکان، تاوەکو قشی کنیسیك تنک بنزین دەدات دەست چکدارە جینۆ
التوانی خه ك کنن، کاتکانی تر بسوتزار کوردی گوندنشینی سڤیل کوژران، ١٨٠له 

انیان ب دەومندەکانی نیشتمانی عرەبی فرۆشران، کاتك ڕاگوزران، ئنفالکران، کچ
 کان پارساڵ بك کوردە موسولماننران، کاتگازی کیمیایی خنک زار مرۆڤ بنج هپ

پاش کوشتنی دوعا کاتك برچاوی سرۆکوە پالماری داروپردووی ئزیدییان دا، 
رگرە ئزیدییکانیان دا، کوردە موسولمانکان ل سلمانی و هولر پلماری کا



ۆزی  بهای مۆرالی و پیر؟نبهای ئایینی و مۆڕای ئایین پیرۆکانی تۆ ل کوێ بوو
 ك ککوێ بوو، کات کانی تۆ لرۆکڕین، سپاش ڕاپ رانلنفابکل و ی ئ

 بیت ل کوێ بوون، بکام دانشوە چوون  دەکرت پمان؟اموسیکیمیابارانیان ڕ
نزی خوەکژئام؟ی عروب  

  
 یا دەتانوت بم ؟خۆ ب تما نیت بیت، ئوانش هندك ئانارشیست بوون

ل واز ل ڕەخن تاوەکو لنان، پاشکش ب نووسرانی ئازادە بکن و ناوناتۆرە
 بم ئوە خون و خیا، بتوانن ڕەخن ۆک پیرۆزەکانی خ و نتوە بھنن؟سر

  !ام ل دەست نووسری یاخی برنوە و بستننلبیر مرۆڤی ئازاد، خ
  

وانر یه لبل وڕکدەرککردنی واژەی   به ئئاوەژوو ) ئانارشیزم( ه و ب
 س م واژەیگری ئه ك لسانوە، کالتی دەسکاوخۆرانین چاللکاربردنی لب

ازادە ب بکنوە، بالم دنیاب ڕۆژك دت پشوە، ک هزاران نووسری ئ
شانازییوە ئانارشیستبوونی خۆیان راگینن و هزارانیش ب شرمزاریی پاشگری 

  !خکی و نتوەیی و مزهبی ل ناوەکانیان بکنوە
  

هیوادارم نووسر، پش ئوەی ب خوندنوەی ئم درانی من چاوی سوور هگرت، 
ئایا پاساوەکانی، : ی بپرستچاوك ب نووسینکی خۆیدا بخشنتوە و ل خۆ

پیاهدانکانی بۆ سرۆك، ئاوەز دەیانگرت، لۆژیك پسندییان دەکات تۆمتکانی، 
  ؟یا ویژدانی زیندوو ل برامبریاندا دەتوانت بدەنگی هبژرت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - [Jun 2007 03 , 11:24] ولێرپۆست هه *
  
  
   آردووهزيادی% ١٨تان   آوردستان آوشتنی ئافره له
 

 
 پێی ئاماری  به: ياند آوردستان ڕايگه رێمی تی هه تی مافی مرۆڤی حكومه زاره سمی وه بێژی ڕه ند وته نازم دڵبه

ر  رامبه به تان و توند و تيژی ی آوشتنی ئافره  ڕێژه مانگی ئايار و نيسان سازيداوه  ك له ر يه  بۆ هه ت آه زاره وه
بێژی  آانيدا وته شێكی تری قسه  به ، له آردووه زيادی% ١٨ی   ڕێژه ا به چاو دوو مانگی پێشود ت له ئافره
 توند و  توندتر بكرێت آه  سانه و آه بێت ياسای لًيبوردن بۆ ئه  ده له سه و مه بۆ ئه: ياند ڕايگه شی وه ت ئه زاره وه

  .ن آه تان ده ر ئافره رامبه تيژی به
  


