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  سابیرسابیر  تاڤگهتاڤگه   ... ...!!!!  وهوه  بینمهبینمه  قدا ناقدا نا   ناو ال ناو ال  ف لهف له  رهره  من شهمن شه

  
ندان   چه وه  هۆیه  به که یه ستیاره  گرنگ وهه وپرسه ئه، ف ونامووس پارزی ره پاساوی شه پرسی کوشتن به
ت  نهنا ته. وه وتۆته سات ئامزی لکه یان ڕووداوی تراژیدی و کاره ها ده روه هه،  قوربانی ته ژن و کچ بوونه

ها ڕووداوی  یه ن و ده  نایه  ژماره وا له ئه،  ڕوو یته  بخه ساتانه و ڕووداو کاره ر بتو گرنگترینی ئه گه ئه
بیانووی  تی کورد به کوشتنی ئافره. کرت دی ده ی وت به وه ره و ده وه زن له ناوه ر و دته رم هنه شه
ساتی  ندین کاره کو چه به، دی بکرت ی ووت به وه  ناوه  له نھا پرساریك نیه ف و نامووسپارزی ته ره شه
  کوشتنی فاتیمه ک سوید وه  له کانیش  دیاره دیارده له. ی کوردستانیش ڕوویداوه وه ره  ده  له ش شنه م چه له

 پیاو  کلتووری  له یه و ڕاستیه ری ئه رخه ش ده مه ئه،  و ئیمان  کوردستانیش جیھان ی وه  ناوه  له وه، وپال
  نھا له  ته  که یه واژه سته و ده ئه، رف ی شه واژه سته ده.  دا  ئمه گای  کۆمه  له ساالری و توندوتیژی

ڕم  باوه،  گایه و کۆمه ک تاککی ئه من وه بۆیه . بت  ده سته رجه ری به تگه شیره بیاتی عه ده نگ وئه رهه فه
 پاك  ری مرۆڤه وهه  کارو جه کو له به ! وه  نوالقدا نابینمه ف له ره من شه.  ! نییه یه و ووشه ربینی ئه ده به

، پرسم ده، کانیان ڕه کان و باوه موو پیاوه  هه مه که م ڕووی پرسیارم ده به.  وه بینمه کاندا ده ویژدانه و به
چ ، بت یدا نه که هواد  خانه تک له کی ترهیچ ئافره واتایه به، !بوو ر خوشك و دایکی نه گه سک ئه ئایا که

رزی  ربه  سه بت ببنه کان ده نھا کچه ته رچی به  به له! ؟ بت  ده سته رجه و رۆحیدا به سته  جه فک له ره شه
ی؟ تائستا  که ته شیره رزی بۆ خزان و عه ربه  سه بت کچ ببته نھا ده ته  بۆ شه با. ن؟باوک و براکانیا بۆ

  بت که یرنه پتان سه. کرت تیان پ ده برن و سوکایه  ناوده ف له ره ی شهبیانو تانی کورد به ئافره
ن  ده وڵ و کۆشش ده وکات هه ئه، ن ده ست ده  ده کانیان له کان کاتك کۆنترۆی کچه  خزانه ندك له هه
  وجا به ئه،  ژر کۆنترۆیان وه نهن تا د بکه یان پ ڕ نن وباوه یه کانیان بگه  کچه فلی جۆراو جۆر وا له به

  ترین شوه دڕندانه و به، کرت تییان پده کرن و سوکایه تك ده تان ئه  ئافره ڕۆژانه. یان کوژن سانایی ده
کانیان  نی ئش و ئازاره  خاوه سک خۆی به چی هیچ که که. برن ناو ده کرت وله کدا ده  ته  یان له ه مامه

کانی  ڵ ئاڕاسته گه ماسکی ڕۆحیان له ن و یاسا دۆستان ته رواره  مافپه دا پویسته کاتک له. نازانت
ن   بگه و ڕاستیانه ناتوانن له!  ستان نییه  نابینان هه ئوه،  کینه ی خه  ئه باشه. بت کانی کوردا هه کچه
 ندین  چه دایه وه یر له سه. ڕوڵ بن زمان که سته ی به چت ئوه  پده یاخود، ن  بکه و کشانه رک به وده

 لی  چی ئوه که، دات کانمان ڕووده ی کوشتن و خۆسوتاندنی کچه  باره رگ ئامز له ڕووداوی تراژیدی و مه
  ساته رگه و مه ئه، بت ر یاسا هه گه  ئه بۆیه،   سفری پاش فاریزه ته وابزانم یاسا بوه. نگن ب ئاگاو بده

، کانمان ره نجه ی په رده  په ی داخه جگه. رت وه نا کان هه  کورده کانی کچه  گوی باخه ڕوونادات و ڕۆژانه
ندین  چه.  تییه کی سونه گایه گای کوردی کۆمه  کۆمه ئاشکرایه!! کانمان نووسی کچه ره  چا ته بووه

ی  رباره ده.  وه  زیاتر قوڵ کردۆته کانیان تییه یه  کۆمه کشه،  سته رستی باده په ریتی کۆنه دابونه
تی  دژایه،  رزانانه  هه و شوازه ئه،  نه نده ند و گه سه ناپه ودیارده  ی ئه وه نگار بوونه ره میکانیزمی به

کانی   ڕخراوه پویسته. کش بکرت  ڕیشه وایانه ند و ناڕه سه  ناپه و دیارده  ئه پوسته. کردنیان پوستن
. کرت دی ده  کوشتنی کچانی تدا به که، ن  بکه و ئامارو ریکۆردانه ئهچاوی  تان و ژنان ڕ  ئافره ت به تایبه
ری  سه نگ چاره ته ن و به  بکه و ڕووداوانه س زیاتر چاودری ئه موو که هه  له وه  نزیکه بت له وان ده ئه
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