
مردووی زیندوو...زیندووی مردوو  

ئه گه ر حه ز بکه یت به سه ر و گالکی ...چه ند   خۆشه  تۆ له  سه ر مردوو بنووسی 
هه بده ی ئه وا ده توانی گه لک شر و روی بۆ بھنییه وه  یا بیکه ی به  پاه وانی 

ئه وا هه ر که  رقیشت لی بوو ،   ... دارستان و وورچ و شرت بۆ راو بکات 
ده توانی وای لبکه یت که    ترسنۆکه  و به  مشووله  ناوری و به  فسفس پاه وانی 

من سوندم له گه ڵ خۆم خواردووه  و به نم به  خۆم داوه  قه ت و قه ت . دابنی 
.به سه ر و گالکی که س دانه ده م ئه گه ر مردوو بت   

ئمه  مردوو (ا قادر دیالن گووتم   له  چله ی هاوڕم هه رده م زیندوو مامۆست
سه یرکه  که  عه ره فات زیندوو بوو ... به م خۆ هه ر ئمه  وانین ...) په رستین

که س له و کونه  ئه شکه وته  نه چووه  الی هه تا له  سه رۆکه عاره به کان ته له فۆنیشیان 
 ، ده بوایه   ر نه بوایهبۆ نه ده کرد تاوه کو ئیسرائیل و ئه مریکا ره زامه ندیان له سه

بزانن باسی چی ده که ن ، به م که  مرد له  قاهیره ی عوروبه  هه ر سه رۆک و 
...شای عاره بان بوو له  دوای عه ره فاتی سارد و س و مردوو ده ڕۆیشت  

ده مگووت ئای عه ره فات بۆ چرکه یه ک سه یری دواوه ت بکه  بزانه  له پاش مردن 
پیان ب که  زیندووبووم هه تا له  کاتی گۆنگره کانیشتان رگا چیت بۆ ده که ن و

نه ده درام به شداریتان له گه ڵ بکه م که چی نوقتان گیرابوو داوابکه ن بمه  التان ، 
که  الشه که ی ... ئیستاکه ش ملکه چ ملکه چ له دوای الشه  ساردوسه که م ده ڕۆن 

 له  عه ره فاتی مردوو کرد   ئه وه نده  زۆر بوو گه یشته وه ، ئه و خه که ی پشوازیان
له  کاتی زیندوو بوونی دا ئه گه ر ئاوا پشوازی و به رگری لبکرا بایه  ئیسرائیل 

ده ن سوهای ...نه یده توانی ئاوا له  باره گاکه ی خۆی له  کونه ژووری بپه ستی 
ه ویش ئه وه نده ی به که ک ژنی به  پاره ی عه ره فات بووه  ئه و خاتووژنه  که چی ئ

ئای ...هات له  مردنیدا جلی ره ش له به ربکات و چاویلکه ی ره ش له چاو بکات 
عه ره فات چاوت بکردبایه وه و به و خه که ت بگۆتبایه  ئه ی که  زیندووبووم له  کوێ 

به م ...من بیروباوه ڕی عه ره فاتم خۆش نه ویستووه  و خۆش ناوێ . بوون 
ه وام بوونی له  تکۆشان بۆ وه ده ست هنانی مافی نه ته وه  و وته که ی به رد

ده ن نووسه ری به رزی تونسی حه فیف ئه لئه خزه ر ...جگای ریز و شانازیه  



که  ده بینی یاسر عه ره فات ده چیته  ژووره که ی تر نوژ )حفیف االخضر(
هم ،شۆڕشگ باوه ڕی به    داده به ست پی ده  ئه من ده ڕۆم و جت ده 

ده چووه  ...عه ره فات ده چووه مزگه وت ... غرافیات بت قه د سه رناکه وێ 
سه ری له  مه که  و مه دینه  داوه  که عبه ی ماچ ... نوژی ده کرد ... که لیسا

ده ن زیره ک بووه  له  کاتی حه ج و عومره دا شه یتانی به رده باران ... کردووه  
... کردووه  و گووتویه تی ره نگه  ئیشم پی بکه ویت و له  خۆمی ناره نجنم نه 

نه یار و دۆستی خۆی به  دی خۆی ته صفیه کردووه  ده یویست ببیته  گیڤارا ، به م 
کوا نه گه یشته  ئه ژنۆی ئه گه ر خوارتر نه ب ، ئه و له  تکۆشاندا شه هید بوو ئه م 

.له سه ر کورسی مرد  

تاکه ش له  ئه وروپا لره  و له وێ ونه ی گیڤارا و مه دالیای گیڤارا له سه ر  ئس
سینگیان هه ده واسن و به رز هه یده گرن ، به م له  هه موو وتانی عاره بی و 

ئه من وا ده م و با ...  ئیسالمی به  ده گمه ن خه ک یاسر عه ره فات هه ده گری 
...ئه گه ر رای خۆم به  هه ه  ده رببم هه ه بم خۆ هیچ رونادات   

 من ده م رژمی سوودان و ئه مریکا رک که وتوون پکه وه  به و پیالنه

سه رۆکی بزوتنه وه ی رزگاریخوازی (جۆن گره نگ < که وتنی فرۆکه   >  
زیاتر له  بیست ساه  له  دژی ده وه تی سوودانی . یان له ناو برد)سوودان

 نگ و به  هیچ شوه یه ک قه بووی نه کرد که  ده ستووری وت له  ئیسالمی ده جه
سه ر شه ریعه تی ئیسالمی به ڕوه  بچ و وتی سوودان ببیته  کۆماری ئیسالمی 

جگه  له وه ش ده یزانی ئه مریکا ته نھا وته نھا به رژه وه ندی خودی ...سوودان 
اڵ له  جنوب له الی جۆن گره نگ خۆی ده وێ و هیچ باکی به وه ی نیه  چه ند مند

ده مرت ، پاشان چۆن ده ب له  خوارووی سوودان که  زۆرینه ی له  ئایینی 
میسری دراوسش له  به رامبه ر ) قبطی(عیسایین ئاوا سه ربه خۆبن و قبتی

ک ))جۆن گره نگ((موسمانی مشک ژه نگاوی چۆک دابدا، ئایا ئه ویش 
ده کرێ . ات و له  فه توای ئه زهه ر ئازادی بکات دروست ناکات هه تا رزگاری بک

؟؟؟ ئه زهه ر بۆی ...له  میسری عروبه  و  غه یره  موسمانک ببته  سه رۆک کۆمار
گره نگ نه ک هه ر له  جنوب به کو له  .؟؟ خۆ له  سودان بۆ ج...هه زم ده کرێ

 به  ده وه  خه رتوومی پایه ته ختیش به  ملیون خه ک هاتنه  سه ر شه قام و



پشوازیان لکرد، که  عومه ر به شیر چاکی ده زانی له  نوان خۆی و جۆن دا 
ئه وا دۆڕاو قابیلی خۆیه تی و ئه وجاره  گره نگی غه یره  موسمان ده بیته  سه رۆک ، 

به م ئه وه ی تازه  که  بووه  جگری عومه ر که س ئه وه نده ی گره نگ نایناس و 
.مه ر به شیری موسمان سه رۆکه  جاره کی تر عو  

ئه و مشکه  هه ر ژه نگاوی بت که  ... ئه و ده سته  برزی که  فه ره ج فۆدای کوشت
ئه مریکا بۆ به رژه وه ندی خۆی تک بدا . ویستی نه جیب مه حفووز بکوژێ 

وتی .له گه ڵ وتانی عاره بی و ئیسالمی  له سه ر برا فه له کان و قوبتیه کان 
ۆگه ندای فه قیر ئه گه ر بت و له و کاره ساته  بکۆیته وه  و ئاشکرای بکات که  چۆن ئ

فرۆکه که ی جۆنی تیادا بوو که وته  خوارێ ئه وا ناچاره  داوا له  ئه مریکا و ئه وروپا 
بکات که  شاره زا و پسپۆڕی بۆ ره وانه  بکه ن بزانن سه ندوقی ره ش چی تدایه  

... یه شی بۆ په ڕۆکی تبھان و له و روداوه ش ناکۆیته وه  ئۆگه ندا سه ری نا
سه یره  جگری تازه ی خوالخۆش بوو جۆن گره نگ ئه و که سه یه  هه رده م له  

دژی سیاسه ت و بیری گره نگ بووه  به م ئه ویش  له ناو رکخراو خاوه ن خه که  
عومه ر به شیر هه تا . نیش و ده نگ داره  ئه وه  بووه  جگری سه رۆکی سوودا

له سه ر کورسیه که ی بمین ئه مریکاوئه وروپا چی پبن نازان ب نا هه ر له سه ر 
داوای ئه وان زگی به  کارلۆس نه سووتا و ئیسالمه تی نه پاراست یه کسه ر کارلۆسی 

 ر دا ده ستی فه ره نسا و که  گووتیان کۆماری ئیسالمی له  سوودان نابت یه کسه
ئه مریکا ... حه سه ن تورابی هاوڕێ و دۆستی به  ناوی ئینقالب خسته  زیندان 

ده زان حه سه ن تورابی کارتکردنی له سه ر الوان زۆره  بۆ راکشانیان به ره  و 
خۆ ناکرێ هه تا هه تای . ئیسالمی نه ک هه ر له  ناو سوودان به کو له  ده ره وه ش 

 ده ب گۆڕانکاریش بکرێ ، شه ڕی چه کداریش نه ما و عومه ر به شیر سه رۆک بت
بزووتنه وه که ی گره نگ ده بیته  بزووتنه وه ی سیاسی  ئیتر خه ک زیاتر بۆ الی 
بزوته وه که  ده چت و به شداری دامه زرانی ده وه تی دیموکراسی ده بت،که  

گه لۆ قه بووه  ...خه کیش ده نگیان به  ئازادی دا جگای به شیریش له ق ده بت 
؟ ره نگه  منیش هه ه بم و کاری ...له ویش وه کو میسر مه سیحیه ک ببیته  سه رۆک 

!!.؟!!که وتنه  خواره وه ی فۆکه ی جۆن گره نگ کارکی خودایی بت و به س   

  فه هد گرده وانی  ستۆکھۆم   سوید 28/8/2005




