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  باسباسدا بدا بیی  شهشه... ... 33شی شی   بهبه   ... ...ررۆۆکتاتکتاتیی د دییرر  بهبهسس
  

   4 یبه ش
نه وه یلۆک لیک مه هاباد بابه تیمارۆک
تاوه  ، له با ره وه نه نووسراوهیۆ ئه وتی

 کورد ییژوو میککردنه وه یکو تاق
 ناوچه یتان وو.ت وه ربگر لیسوود

 یکنه وه یلۆکره لۆچ جیش هیی
 دروست یه تینۆ چیان له باره یزانست

 هه ر دوو یوخانڕ ی سه ره کیۆبوون و ه
جان و مه هاباد به ده ی ئازه ربایمارۆک

ک له رنه خستووه که له هه ر بوار
[ یووڕ چ له یه وکاته  ئیخه کۆبارود

ک یوه خه ران پیۆخ ، ]..یداریئ ،یئابوور ،یسه رباز ،یه تیمه ۆک ،یاریامڕ ،ییژووم
چ یه ،ماره که بوونۆ کی سه ربازیکھاته  پی گرنگیک به شیه که  و خی بارزان.تکردب

ش به  ناوچه که له پایه کانیانکارڕۆ گڕان له مه یاسی سیکسه نگاندنه خنه و هه ڕ
 که ئه .ر ساده ساکارهۆ زیکوه ت که به شووداوه کان نه بڕ ینیته نھا نووس ،نه ماوهج

مار ۆ کیووخانڕ ی دوا. کورد ده ر ده خاتیاسی سیشۆ هینده وار و نه خویی ئاگاوه ش ب
 ئازه یته ختی پایۆ باکۆت و په نا بردن بژ هه ۆڕ ی خاکیشتنھتن وبه جوهه 
 دوورکه ڵ ساۆ ن.ژوو دا می ده ربازبوون له ناو جه نجایڕت ؛دواچاره ڤۆ سیجانیربا

 ۆخواز ب نویاسی سیک عه قلیانیگه  پۆ خۆه بیی کورت نیکوتنه وه له خاک پشوو
 ۆ بیده رگا ،یمارۆراق به ک عیم قاسم و کردنی عه بدولکه رینقالبه که ی ئ. تریکشڕۆش

 ی خسته سه ر پشت و مه ال مسته فا و چه کداره کانییمارۆش ک پیاره کانی نه یته واو
مه ۆ ک.کراکه خانه به غداوه لۆان له فری هاتنه وه یشه واز پی ره سمیکوه به ش

ان به سه ر یراقی عینینی لی چوون و ناویلیدان به ره وپه لراق به چه پی عیسته کانین
   .ان کرده وهی و به رزیداب

ژهه ۆڕ ی کوردستانیمشا به سه ر هه ر کی بایده گمه هاباد ب یمارۆ کیوخانڕ یدوا 
پ.ت شه وا له سجار ، دوورکه وتنه وهڵ ساۆش پاش نیه کانیداره دراو بارزانتر بگه یک 
عه " راقی عیمارۆک کۆن سه ریه که می .ی گشتیبوردنان؛ به لیۆ خید زۆب نه وهر

[ یکوچکه  سیشه له هاوک مبه  ،اسه تی سیه یکه وته ناو کا" م قاسمیبدولکه ر
 کورد ؛ که یشه  کیه ک و چاره نه کرنیله ال] یه تی و نه ته وایستیمه نۆ و کینگه رییئا

 وده ره ی ناوه کیشه وه ک ک ،تنان به ده ست بھیوانه ک له نی هاوسه نگیتوانینه 
 یاری بری دوا.ی ئابووریبلوقه  ئای په المار دانۆژئاوا بۆڕ یکوتیش که وتبووه به ر بایک
 که ئه مه .. کردیت کوی خاکیوه لکاندنه وه  پیه کسه ر داوای ، نه وتیکردنیماۆخ
 هه لکه یۆ خیرۆ گی چایۆ خیه به ده ستیۆهه ر ب ،ا بوویتانی به ری دی شاده مارینیب
ک تر له سه ده ای زیراکۆ خیاز یاره به نید ،راقه وه لکاندی به عیکه کورد" چرچل " .ند
  !  ده سته وه ستان ناوه ستنۆ ؛خێان ببیجا ئه گه ر وا له ناکاو پاروو ..بوو
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ه ش به ده ویراقیع .نی ناویتژهه ۆڕ یتان وویگرتنه وه  هه ۆڕکا که وته پاشه یئه مر 
 به قهڕ له .یھانی جیکز هه رزلھۆ چه ور بوو بیکۆپار ،ه کانی سه رچاوه نه وتیمه ند

 ی چاره سه ر بیاوواس هه یشه  ئه وسا وکیراقی عی حکومه تی که لله ره قیتر
ه ڕۆ گیدانیشا ناو مه اکڕان یهاتن کورد ،شه که وه کیره کانه له درزیکا زی ئه مر..کورد
 و یبه تی تای مه به ستۆان برد بیک به کاره که و وه ک دار ده ستیاسیه سیاری یپان

ک له گه وره ه کی ی ده ره وه یاسه تی سیدرا به به رژه وه ند گرۆخش راسته ویکورد
شکردو مه ال مسته فا ئه مجاره ۆ خۆان بینه ی هه ر زوو زه م.ھانی جین چاره نوسسازیتر

 ڵ له گه ی به ره نگاربوونه وه ۆکرا ب لیریرانه وه پشتگ ئیڕکا له ی ئه مریپشتبه پا
 ی بارزانیانه وه ڕگه  هه ی سه رسورمانه؛ هه ر دوایک شت. به غدای ناوه ندیحکومه ت

ن بنکه ۆچ! ته بابه گه ورهت و ئه و بکر به رپا بییرا ئاسا به خۆ ئه وتیکبزووتنه وه 
ت و خاوه ن نیدا بب تیۆ خی روخساریه تیتا سه رکردا ،ک دروست نه کرابه ندو مه 

 ناو ی بابه تیوو بوونه ڕوو به ڕ ت؛ به رامبه ر هه ر بیی ئاسایستۆدروشم هه 
 .. به سه ر داهاتیشی هه رکه ئاشبه تا.ار ده ربنیه کان وبیی و کاتییخه نائاساۆبارود

   .داییوخان به سه ر ناته واوڕک ب دواوه  چه ند هه نگاوینه وه ڕگه 
ته بب ،کر چه ند جای سه رنه که وتنیدوا ،کلله تی میره ین تیتاوانه که دواکه وتووتر 

 یکک که چاره نووسمانیشتی نی رزگارخوازی بزووتنه وه یشه واو سه رکرده وه پ
ت له ناپسکڕ یۆت خر نه توانیشنبۆڕ یرشگڕۆ دوو باره تاوانه که ش.ت هه بیوونبوو
   .یریشنبۆڕ یرشۆ شۆ بنک به باربھنه ید وزه می ته قلیکی کالسیۆپاشک

 که یزبه کانی هه موو حیرده زمه ک سه رکرده مکات ،تست بت درون بتوانۆش چڕۆش 
رکه ره که یته داگه ن چوار وویه؛ له الیان به ده سته وه ی کاروانیداندا جله ویله مه 

 گه ی مه ودایژکردنه وه واندن ودرا شیه ؛ ته نییکه دروست بوون له ئارادا  ،اکرابنیند
   .تم ناکه وۆ له خۆش خیرانوکوشتن و ما..ته ب تر نیچیاتر هیز ،یزکردنۆشتن وئای
رده  میک له ووته به نرخه کانه کیئه مه " دانھه  تۆش بی گه له و گه لۆش بڕۆش"  

-1966رده خاته وه یم ب" سیاڤته ر یپ "ی}قاندن و کوشتنۆت{یگه رۆ شان. کوردهیکزم
 یۆ خین خویتانش خه ڕۆ ش به ئهییش نی چار.. ده خواتیۆ خیه کانۆڕ یش سه رڕۆش
اوکوژ و یاسه تدا ببه پی سیه پانڕۆ گیه مبازڕ ی له ناو ملمالنیشیره کانشگڕۆت و شب

کو ناتوانن  به .پاککردنه وهۆ خیاده ڕ وناشتوانن بگه نه ان به تاوانه وه خوناو بیده ست
 و ی و دادوه ری کسانهی و ی سه ربه ستیکه له باره  ،زۆریره پیو دروشم و بگونجان له ن

 ی به رزه فتکردنۆ بیاسی سیه که ملمالنیناوه خویکیوه پراکتوان شه؛ له نیه تیاڤۆمر
ن  بژوڵمه ۆ ناو کی ساده یڤۆ مریواو داخوازیه ،نسته بسازیوت که پده سته 

ه ده داو ه زه بر و زه نگ سه رهه یک له ناکاو سته مکار.ننبه ئه نجام بگه  ،هیوئاشت
ه کان ده یواو داخوازیته به ه گه وره وه گایکقڕ و به یۆ خیفکڕرک ده خاته ژموو شت
 ی خاپوورکردن و نوقمکردنیایه کان ده خاته ده ریمایشتیاسا ئه رکه نی  به ب.کات
   .ت نه بۆ بیکچ ده ربازبوونی که هیاستڕ
 ی به ره نگارۆن؛ که به ب کان 70 – 60 تانه نه بوو که بزووتنه وه  سه رشیککار 

شه  ،ک و چه کیه به هه مان تاکتمه حا 80 م لهبه ! ته وهیراق ببی وه ک عیکحکومه ت
   .ی جاران بکه یوه هه ر به ش، کوژۆ کی پر چه کیکت وویر
 ئه و ۆن بی ئافه ریئه " ێکده در تشمان پڕۆ شۆخ ،ێنه کرشمان پڕۆئه گه ر ش" 

 به ۆجاخ! .هیشراکرهه  زیه له ئاوی ده بوا..هیسته فه لسه فڕه ن ئه م  خاویره جوام
   .ک سه لماندووتانهیپراکت
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 په ست کرد ی مه ده نیانیژ ،رانراق و ئی عی جه نگیاستڕ ناوه یریه شبگڕهه رچه نده 
ه ڕ نای ده خوارده وه و ده نگی تا ده هات په نگی قوتابی ئاستیبوو؛ به رته سکبوونه وه 

زه ردو و سوور و [ نای ئه گ..نه وه به سه ر وه زعه که ی ته قۆ بوو بیی گه ی به ئه وجییزا
 به ۆان بی ئه وه نه بوو که هانایه، ا بوونیه نگدا جڕا له ی ته نیهه موو] یسه وز و سپ

   .رن
 له ده هه زار یۆزبه کان خی هه موو حی چه کداری ته واویش سه رجه می 85یتا سا

ش له شارو ۆفرۆ جاش و خیاتر له دووسه د هه زار چه کداریک ز کات..ه ده داشمه رگه نپ
ان ی و چوونه شاخیار چه کداریبر' شی که رانیزبیح'  ئه گه رۆ جا خ. ده کردی کاشه ێالد

ئه وه بوو له ! ان دوا ده که وتیکزبانه خه یت به قه د ئه م حچ نه بیه؛ هه ر هیبدابوا
ه ی یکردنۆچ قه ی به دوایه کترو ئه وه نده ی یانی که وتنه گندایر زی هه یگه رمه 

 یک چونکه خه .ه ت نه بوون دژ به ده وی چاالکیۆ بوون ؛ ئه وه نده تامه زرڵکتر عه ودا
 له  نه بوون؛ کیاسی سیگرامۆ و پیرشگڕۆ شیروباوه ری بیگرکه ش هه یساده و ساو

   . ئه و بوونڵه له گ ،هیاتر بکردای زیکدان ته قه یمه 
ستا سه تائ ،ک سه ده ینا دوای ئه گ..ته وه باره ده بژوو دووباره وسه و مینه گبه ت 
ده داو به  لییۆ سه ربه خیۆ ده هیهه موو! ن؟ی چیان نازانن داواکاریشۆده کان خرق

 یگ به جه نیستیو کوردستان پییۆسه ربه خ " :نک ده لکه وتنڕک و چه قه نه 
 چونکه ئه وه .. که شکه ک سه له واتیاسی سیی ئاگا له بیهه  ".ه مهی سیھانیج

 ئه و هه موو خه ۆب،  گه وره کان..ه ی ئه گه ر وای ئه .تکه ته واو ده بیش خه ریچواره م
الوه کاندا هه ی که لله سه ری و به سه ر جم جمه ی قوربانیچۆکه تان کرده ق  ده گه
دان له ناو کاسه تاندا هه ی شه هی ئاینۆتان و خیه تی پاشایشکۆ کین به ره ولوتکه ر
ڕده قومینن و ده رگا  ووماندا داخستووهڕژووتان به.   
  
  نجه م پیتا به ش 


