
 پشیمان نیم لوەی ک دەمگوت ئوە ئۆپۆزسیۆن نین

ن، بم ی مایپلوەر دوو کیاندووھر ،لیشیشکباب و ع
خوو و رەوشتیان جیاوازە، کباب خاوەن دەنگکی خۆشو خک 

و بیانیان بدەنگی ئو کشرە  پی خۆش گوی لدەنگی بت
 ، دەنگی علشیشیس خک دگران دەکا،لخو ھدەستت

کباب ک خۆی گیف کردوە شڕ دەکا، علیشش ک خۆی گیف 
کباب لکاتی شڕدا خۆی گیف  دەکات،کردەوە ھر فشوھۆڕ 

  .ەکاتوەو علشیش لکاتی خۆشیداد

شم بکی داخو دووساندەوارەکان لنجان و خوگک ل
علشیشیان ل بووبو لبرەبیانکی تاریکدا، رابردوودا 
ر ھاتن و بب ئوەی بوردی بدەنگکی بخب ،بکباب

داخوا ئو دەنگ دەنگی کباب یان علیشیش،  بدەن سرنج
نان باو  بشک یکسرعلیشیشکو  یکسر کوتن دوای

ھندکیان خۆیان ببریندار کردن و کوشتن دا، بشکیش بوون، 
بشڕە برد لگڵ دەستدا، دی داگیرکرانیان خۆش کرد، 
چوار رۆژ دوای ئو کارەسات بشکیان بخبر ھاتن و بۆیان 



کیش تاکو یشو کباب نی، بشدەرکوت ک ئوە علیش
رابردوو ھر بدوای خۆ گیف کردنوەی علیشیشکوە  فتیح

  بوون.

داستانی دەنگی لم دگران مبن ک نوسینکم تۆزک توندە، 
ئمو ئو س کسایتیی ک ناوی خۆیان نابوو ئۆپۆزسیۆن، 

ل چل نی کباب و علیشیشک وای، ئم ک ستاوەک دا
سای رابردودا ل ھموو فرتوفی ھۆق بازەکانی کورد 
گیشتوین و دیتومان ک چۆن بتکا زۆر زانایان لھر دەورو 

خکانی پت دەخن ملی زەمانکدا لژر پردەی کوردایتیدا 
و گرەی سیاسی خۆیانی پدەکن بۆ دبدەستھنانی  نزان

م وەک کبابی نتوەیی ب دەستمایوە دەستی سیاسی، ئ
ئرکی سرشانی خۆمانی دەزانین لکاتی سرلشوانی 
گلکماندا دەنگی خۆمان برز بکینوەو بنتوەکمان بین 

وەک علشیشکی ھیچ لدەست ، ئوانش وریابن و فریو نخۆن
بناوی ئۆپۆزسیۆنوە پشیان ب ئۆپۆزسیۆن گرت و نھاتوو، 

  .دەرفتی گۆڕانکاریان لدەست کورد دا

ل شش مانگی رابردوودا، دوو بابتمان بۆ بارودۆخک نوسی 
) و ئوی ٢٠٠١ - ٢- ٢٤ل  ئوە ئۆپۆزسیۆن نینیککیان بناو: ((

- ٢٠ل  بس رۆکانمان بیکتر بکوشت مدەنتریان بناوی (

  :ەک ھردوکیان لو سایتدا بو کراونو) ٢٠٠١- ٤

te.comhttp://www.kncsi  

م کوردستان پۆست بابککردەتداخو نکی ب ینوەو و
بۆ دیتنی ئو بابتان ل کوردستان پۆستدا بابتکیشی گۆڕی، 

  بو کراونوە سیری ئ سایت بکن: 



  http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=b102&p=1  

بخبر ھات و بۆخۆی  یشزۆر شوکر ک ئستا کوردستان پۆست
  بابتکی زۆر باشی لسر بارودۆخک نوسی:

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=e7b04b4b  

ئستا با بزانین ئو خکی ک بخبر ھاتوە، دەروات کام 

سنگر، سنگری دەست یان سنگری ئۆپۆزسیونی 
سانی ک برپرس بوون دەب ئو کراستقین ک داوا دەکات (

ل بیست سای رابردوەوە تاکو ئمۆ کھیچ دەسکوتکی 
بدەست نھناوە بجگ ل باخڵ بۆ کورد سیاسی کۆمییان 

 لو گن و سامانی ئر کار الببرسکردنی خۆیان، لپ
  ).بشخوراوەیان ل بستنرتوە

ئم قسی نوسینکانی پشومان بو ناکینوە، بم وەک 
 لھیچ ینراستقین ب ھیچ شوەیک بشدار ناب ئۆپۆزسیۆنکی

وتسوکیھریش شۆڕ ناکو ستو دەسن بۆیان و کی ئ
ت، کوت دەس دەستیشیان بۆ پان ناکینوە، ئگر دەستیشمان
لونرو م کینبیاری دەستی یکسانی دەدین و خۆمان نا

  .خکیش برەو ھژاری ببین

  سردار پشدەری
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