
 

 

 
 

 !حه مه سه عید حه سه ن آه ی دواهه مین فیشه آت بۆ آورد ته قاندووه؟
 

ئستا هاوینكی الواز له م ساه  وه خته دا هه ندێ جار قازانی سه رم ئه آون و 
قوپه قوپ له به رده م بانیژه ی ماه خه م لنیشتوه آه مدا پریشك و هوڕی مۆخم به 

وار و په لیش بۆ سنگ و به رۆآی  ڕه زبه ر ئه هاوێ، نوچه وانی  گه الوژه وه دته خ
ئه ترسم ئیمشه و مانگ به بووآی بۆ ئه م نامۆییه م دابه زێ و به ده م جریوه ی سیسرآی 
چیغی شه وكه وه له نو آۆنه به ر به ستراو ه آانی نیوه ی یه آه می هه شتاآاندا 

 بم به دوای هاوڕێ زیندایه آانمدا دامگرێ و دیسانه وه به دوای سره وتكدا و بم، و
ئه و هاوڕیانه ی پكه وه دوا نیوه ڕوان  ئواران شه وانی هاوین و زستان هیچ 
آاته وه ختكمان بۆ نه بوو هاوڕی مندای یه ك و مندای باوه شی گه ڕه آ بووین له 

ۆژ باش هه ی ژماردنی ژماره آانی چاو شارآ هیوایه آمان ئه چی  له سودانه وه ی ڕ
پاشاآه ی شه وانماندا تروسكه ی چرایه آمان ئه دی، ئه و چرایه ی هه موو شه وك 
به دزییه وه ئه گه یشته به رده می شاری پاشاآه مان و سوكی لده آردین به چرپه به 
گوماندا جاڕكی ئه دا و مزگنی باه فه ی مندانی شار و الدی ئه داین، هنده ی 

رد هه ر ئه و آاته ی شه وقی پیكابكی په ه به په ه ی یه آانه آانی به عس وه ده ر نه ده ب
ده آه وت، ئه م ده بووه تیزماكی  سه ری په نجه ی ئه ستره یه ك و به هه ه داوان ده فی 
و مائاوایی لده آردین، ئستا هه ژده سای ڕه به قه من ده گه ڕم هاوڕكانم بگرم و 

سه ریان بده م تا ئه وان بنه نو شانۆی پاشاوه و منیش  ببمه وه دیسان به ده ست له 
منداكی السار، به دوای ئه و دوو هاوڕیه مدا ده گه ڕم آه له و شه وه وه له چاوم ون 
بوون، دوای فینی چرا و هاتنی یه آانه آانی به عس  ئیتر ئه و سا پیكابه آان بوون 

تكای منداه آانی تری گه ڕه ك به نچیری الساری به عسی به پاشا و  ئمه و چرا و 
سه ر ڕێ، هه ندێ جار له گه رووی تینوی نوگره سه لمان و ئه بوغربه وه زایه ه یه ك دێ 
و به ته په خۆی ئه آش به گوی ب و آپتی سه رده ما و له ژی آه  مانكی شكاوی 

ئه رخه وانی دائه ن، هه ندێ جار له ده ستی خۆری ئازادیدا  ئاوازی گۆرانییه آی 
نانكی نوچه وان سوتاوی  قه راغ ئه ستوری  هه ناوی وشك بۆوه ی هاوڕكانمه وه 

 ناوی دێ دهه ی آزه سوتاوی منی :  خوئاخۆ ڕۆژێ له ڕۆژان حه مه سه عید حه سه ن نا
ڕۆژباش هه ی به قوڕقوڕاگه دا چووه؟ خۆ ئه گه ر ئا ئه دی چۆن حه ز به چاو شارآ و 

پاشای شه وانی مندانی آورد ناآات؟ شه وانك ب پیكابی به ه ك به ه ك شه وانكی 
پ چراخان و دوور له چاوی تینووی خون و شه ق و زلله و ئیمشی و ئوله آی 
جه الده آان؟ گه الوژی سای هه شتا و حه وت بوو له مانگه شه وكی ئاڵ و وای 

خه رمانانا له دوانیوه شه وكی آ آ و ماتدا ئه و آاتانه ی آه شه وكی دیكه ی تری  
شیرینی خه ودایه زرمه و ناه ی ترازانی ده رگای حه وشه آه مان  هه ناوی  خواش له

هه موو ئه ندامانی خزانه آه می داغان آردبوو من هشتا هه ر له شیرینی خه ودا بووم 
دا له سه ر ده م لی ڕاآشابووم و دنیام خه ونم له چه په ركی  سه ربانه هه ژاره آه مان



 

 

به ئازادیه وه ئه دی هه ر بۆشه هاوار و زرمه ی به عسیان به ئاگایان نه هنام تا هیچ 
نه ب له خه ونمدا ئه گه ر بۆ چرآه یه آیش بووه ده ست له مالنی سه ربه ستی بم، 

ۆی ئه آرد به ڕوومه تی گه رم و لوله ی تفه نگكی تاوان په توه آه ی له سه ر الدام و خ
سپی و ناسكۆه ی  حه په ساوما آه به ئاگا هاتم بینیم من شانۆیه آی آۆمیدی و 
ئه وانیش جه ماوه ركی خرۆشدراو قا قا پده آه نن  به یه آیان ده ووت  نه ده با له م 

هنده بوو خه وه شیرینه مان بكردایه داماوه خه وی به آوردستانه وه ئه دی، ئیتر هه ر 
ته پ و تل زرم و هوڕ به پی په تی و بیجامه وه له به ر ده رگا خۆم بینیه وه له 
نوهندێ شه قامی شاردا هه مان پیكابی به ر له چه ند ساڵ له مه وبه ر وه ستا بوو 
الیته آانی پ داگیرساندبوو تا ئمه آه سمان ئه و آه سه نه بینین آه ڕبه ری مامانی 

نه ڕه نه ڕ بردیانم بۆ گۆڕه پانی فتبۆنی به عس  الیتكی پ تریان دا له به .  آردووه
 نی به عس نه زانفتبۆ ئه چ چاوم و ده ستایان آرد به پاسات، حه مه سه عید پ

ئه و آاته ی آورد فوتبۆه و گه له گورگی به عسیش تیپی هه میشه براوه، ئاخۆ !  چییه
ی به ر  پی تیپی براوه ی به عس بووه؟ پاش  چه ند حه مه سه عید له چ ساكدا فوتبۆ

و لدانی سه ربه ست شانۆی شه وكی خامۆشیان بۆ ساز آردین،  پاساتك و تۆپی سه ر
من ئاگام لبوو جار ناجارێ آه سه یری مانگم ده آرد هۆن هۆن فرمسكی بۆ خزانكی 

فه نگ له ده می باوآمایه و گه وره و دیلی ب مروه ت ئه ڕشت، ئه و آاتانه ی لوله ی ت
آاتانه ی تنۆآ خونی ئاڵ به  پرچی سپی دایكیشم به ده ستی به عسه وه ئه و

نوچه وانی باآمه و ه یه و لنگی بده سته تی دایكم به به ر پی  عه لی و چه لوب و 
 سوهام و  ڕائید ته هاآانی شاره وه یه، ئاخۆ حه مه سه عید حه سه ن شه وێ له شه وان
دامنی دایكی به ده ستی به عسه وه بینیوه؟ من به  چه نده ها ڕۆه ی هه ژاری دیكه ی 
تری آوردم بینیویانه، به م دنیام تۆ نه خر نه ت دیوه، ئه و آاتانه ی شار هه ۆیه ك 
بوو ئه ژنۆ شكاو  ئمه ش سوسكه ی به ر ده م و لوتی چه قه ی به عس به خواست و 

ه یان گه ستین ئه یان جوین تۆ له آوێ بوویت؟  له گۆپ ته په و دی ویستی خۆیان ئ
عه سكه ر و سو سنان و شاناخس و قه یوان ماوه ت هه ه بجه دا ئه و آاته ی به عس 
هه ژدیھایه ك بوو حه وت سه ر  آوردستانیش  پۆڕكی ته ره و جه سته خوناوی له 

ه ڕا تۆ له آوێ بوویت؟ تۆ هاوآاری حه شارگه یه آی  چكۆله ی هه ناسه دان ده گ
پنوسه آانی دوژمن و به عس بوویت آراسی تاوانی خنكانی هه ه بجه و ئه نفالت له 
به ری به عسدا ئه دڕی و به به ژنی آه ه گه تی پشمه رگه قاره مانه آانی یه آتی 

انی به عس نیشتمانی آوردستانت ئه بی، ئه و پشمه رگانه  زیه یان به چكاو خۆره آ
وه ك دایكی منیان له نو  آردبوو ئه آوڕانه ی  ئابووی هه زاران دایكی ب  ده سته تی

پكانی به عس ڕزگار آرد، من و ئمه و ئه م گه له ئه و آات له هه ه بجه و له شار و له 
آوردستان بووین تۆ له آوێ بوویت؟ تۆ هاوآاری ڕیزه آانی دوژمن بوویت تۆ خه ریكی 

نی یه آه مین بگه ی گۆرانیه بانه آراوه آانت بووی به هه ه بجه ده ستت پكرد، نوسی
ئه و آاتانه ی به س هه وا مابوو بب به به عسی و گه لیش هه ی بمژێ تۆ له آوێ 
بوویت؟ له باوه شی گه رمی خزانتا بوویت له هه مژینی هه وای ئازادیدا بوویت، به م 

ای فوتكراوی خه رده ل و تفه نگی تاوان و ترس و تۆقاندن و من ئمه هه موو به هه و



 

 

سانسۆر و خون و مه رگ و بردنی ئابوو هه ناسه مان ئه دا، تۆ له آوێ بوویت؟ آه 
ڕاپه رین و تۆه ی دایكم و هاوڕكانم و ئه م گه له و ڕووباركی درژی خونی 

س آرده وه تۆ له آوێ بوویت؟ شه هیدانمان له ده ه به باآان و به به ریه آانی به ع
آه ڕاپه ڕین هه موو تكا یه ك  .  دیسان له باوه شی گه رمی ئازادیدا ڕاآشا بووی

گورزی مه چه آی ڕۆسته مكی زاڵ بووین ئمه سه وز و سور و زه رد و شین یه ك 
پشتونی سه ر آه مه ری آوردایه تی بووین تۆ له آوێ بوویت؟ ڕاپه ڕینك له مه نجه ی 

هه ه اتوو  ووی چاوه ڕوانی ئه م گه له وه له چنگ و مه چه آی خوندآار و سه ربازیآ
پشمه رگه ی به ره و دایكانی جه رگ سوتاو و باوآانی داخ له ده وه هه ڵ ئه قو من له 
وێ بووم ئمه  هه موومان له وێ بووین تۆ له آوێ بوویت؟ آه ڕه ومان آرد میلۆنه هامان 

ژن منداڵ پیاوی په ك آه وته پـشمه رگه ی برینداری به سه ر نه قاله وه ڕه ش و ڕووت 
ڕاآشراو  بزن مه ڕ چۆله آه آانی سه ر بان و گوسوانه ی شار  آوآوختیه 
زایه ه غه مگینه عاشقه آان ئه وان هه موو له گه ڵ ڕه و دا بوون من له گه یان بووم ئمه 

بوویت؟ نه یه آتی نیشتمانی نه به رز مام جه الل هه موو له گه یان بووین تۆ له آوێ 
تاه بانی نه به ڕز آاك مه سعود به رزانی  آۆڕه ویان بۆ آورد دروست نه آرد گه لی 
آورد به پشتیوانی پشمه رگه و ب یارمه تی حه مه سه عید حه سه ن ڕاپه ڕی به عسی 

آرد، ب حه مه سه عید حه سه ن داگیرآه ری عه فله قی له خاآی آوردستاندا شار به ده ر 
آورد ڕاپه ڕی و دنیاش بووین هه موو پكا داهاتمان چی به سه ر دێ، به م ئمه ی 
آورد هه ر هیچ نه ب بۆ ته نھا ڕۆژكیش بوو ب به ب تۆ خۆش  خۆشبه ختانه 

ستانی ڕاپه رین هه وای ئازادیمان هه مژی سه ر برزانه ش ڕه ومان آرد، به ره یه آی آورد
هه ژاری ئه و سه رده مه به چی گه لی آوردی له ڕوونه دانی هه ه بجه یه آی تر دنیا 
بكردایه؟  به و حه مه سه عید حه سه نه ی له وتی سودن دانیشتووه و له ته ڕ ئه خوا و 

 ڕۆژ به به ر ڕهه ه ی باران و شه سته ی 26له وشك ئه نوێ ؟ من له گه ڵ ڕه ودا بووم 
دیسان له سه ر پخه فی نه رم !  بی خواوه ئمه هه موو له وێ بووین تۆ دیار نه بوویغه زه 

و شلی بخه م ڕاآشا بوویت، ده پم ب حه مه سه عید حه سه ن ده رهه ق به چاره ی 
ڕه شی گه لی آورد بجگه له وه ی سه نگه ركی  دڕآاویت به رهو ڕووی بزووتنه وه ی 

هه كه ندووه له چ آات و سه رده مكدا دوا هه مین فیشه آت ڕزگاری خوازی گه لی آورد 
 !!!حیزبی به عسی فاشی عه فله قی ته قاندووه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به ره و سنگی

تا ئه و ڕۆژه ی هه ناسه یه ك له گه رووی ڕابه ری گه لی آورد و آوردستان به ڕز مام 
نانی بزووتنه وه ی ڕزگاری جه الل تاه بانی بته ده ر چقی چاوی داگیرآه ر و دوژم

خوازی گه لی آورده، هیچ ڕۆژك له ڕۆژان گه لی آورد پویستی به حه مه سه عید و 
ده نگی ڕابه رایه تی به به ڕز مام جه الل تاه  بانی بده ن،  آلك و گالیسكه آانی نییه

 مام ئمه میلۆنه ها گومان له سنگ و ئخه ی یه آتی نیشتیمانی آوردستان و به ڕز
جه الل تاه بانی داوه، ئه و ئمه یه و ئمه ش ئه وین هه تا دوا تنۆك خون بۆ ئه م گه له 

 .آوردستان تده آۆشین بۆ آوردستان بۆ یه آتی نیشتیمانی
         30.08.2002                                                                            

 پیرمام                                                                                     
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