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  باسباسدا بدا بییشه شه  ...  ... ررۆۆکتاتکتاتیی د دییرر  بهبهسس
  
  نجه م پیش به
 ناسنامه یگرش هه یڤۆه و نه مریی کوردستان زه وی خاکییۆ سه ربه خ به بینه زه و 
   . کوردیڤۆ مری ئازادی بوونبه ب ،ت ده بیه تیاڤۆ مری
 واته .رانه وهد چایڕهه ر له شه  ،رکراوهیه کوردستان دابه شکراوه و داگینج سه ده پ 
 .ربکاته وهی بیی ئاسوده یکانیتا له ژ ،تک نابی له دای کورد به ئازادیڤۆنج سه ده مرپ

 .یربوونی داگیک دوار شازده م؛ ی سه ده ی سه ره تاۆته وه بڕش ده گه ی کوردیخامه 
 ۆنان و خن و داهی بۆھان ؛ بی جیکلله تی هه ر میژووه له میی که م نڵنج سه د ساپ
 ،بوونۆ سه ربه خیم له به ر نه بوون به .شکه وتنک به ره و پناغۆ هه ر قیاندنیگه پ

و سه لماندن  بوون ۆش بڕۆاپسکاندن و شڕ یبکاته وه و به ره نگارۆ کیۆوه خیتوانیکورد نه 
 ده سته یچانۆ و گ ین چرایی ئا.بکات دای و ده روبه ریۆ خڵنجا سه پاندن؛ له گه یوئ
پ.ته ه ینییاوه ئایبه ده ست پ ،شیسته می بی سه ده یه که می یوه ی کورد تا نینوس

 یش دژیرکاتۆنه کراوه؛ ز پی کاریه تی نه ته وایڤ که واته له خزمه ت بزا..ه وه بوویکان
 ئاگا و ش بیلله تی م.خ نه گرتووهۆ له بارودی سه رده مانه یه خنه ڕ ..اوه ته وهڕگه هه 
   . نه بووهیۆ خیاریست و برو خاوه ن هه ڵای خه ب
 .. یتبیڕ ده وروبه رهایژدانی و بیکه جه نجار، ماوهڕ دایک کوردستان که الوه یژووم 

 وه 16 ی له سه ده .ژبکاتڕ ساینه شه قاربووه کانلوه که یتوانیسته م نه ی بیتا سه ده 
 به یه فخانڕ شه یه فنامه ڕ و شه ی خانی ئه حمه دیوانیله د ،سته می بیتا سه ره تا

ستت یو پی خانیعره کانی شیشتنیگه ندنه وه و ت خوۆکه ب! .. تریچی به والوه هیسیدل
 ئه ی زمانیالواز ،چوونۆرو بی بیانیڕت؛ ئه مه ش ده مانخاته به ر دووبه چوارزمان ده ب

ه فنامه ش ڕشه ! ت له توانادابوو بیر له زماندا هه ر ئه وه نده یان شاعیوسه رده مه 
 به رته یک کورد له سنوریرانیئاغا و م ،ی به سه رهاته کانیانه وه وداوو گڕ ینینووس
 ۆه بییئه وه نده به س ن که .ان و به سیوان نیڕ و شه یه تی ده ره به گایگامه ۆ کیسک

   .هی سه ده وان ئه و س نیمه ودا
ژهه ۆڕ به ی عه ره بیھانی بچوک و جیایا و ئاسیوان ئاس نینه وه ی په ریکوردستان پرد 
ژهه ۆڕ یتو باکورشه به ر هیه هه میۆ ب.بووه  ،تش وشاتا ... و ته ته روڵۆ مه غیو 

 ،ی ناو خاکۆزانه بووه ب ئه و هی هاتنیش هانده ریجاررۆ ز.ه کان که وتووهییعوسمانل
 که ئه .ین بشک پیشۆ خیاره کانیره نه ی میده ربکاو پشت لینه که ۆزه کت هتابتوان

   .شتا له کارنه که وتووه هیزمه یکانیو م
 یکچ بوونیسته مدا هی ئه ده ب له وس.قانده وهی فلی کوردیه تی ده ره به گایسته میس 

 یه خنه ڕش به یریشنبۆڕهه تا ! ..نی بکه یلۆڕ نه بووه؛ تا باس له یی ئاساۆئه وت
 یلۆڕه خنه ش ڕ گومان به ب ب..ته پاندا نه بڕۆ له گی سه رده مانه ینه رخولق

   .تک نابیش له دایاسه تیس
 یه حکومه ت لیانه وه ڕگه  کوردستان هه ۆ بی مه ال موسته فا بارزانیانه وه ڕپاش گه  

 یله کانره و خیزوتۆ هه موو هیره کانه توانیز ،ی چه کداریشڕۆ شیقاسم و ده ستگرتن
 جا چ . کوردستانهیی نه ته وه یک که هزرر چه تربکاته وه له ژۆک ، کوردستانیباشوور
سته یمه نۆحکومه ت و ک ، بوویودای فی سه رده مییتاۆچونکه ک ،زا به هی یشۆبه خ
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شه که ڕۆ شیک له ده وروبه رست خه یانویا ده ی جیوازه که و به شی هه ر یکان
 یز توانا هه موو هیتوان ،ک بوو ئه و چه تره تاقه په ناگه ی جاله به ر ئه وه ..ننبتراز

 له یه نیک ال چه تر هه ندی ده سکیم ته ماع به .ان بکاته وهی و جێ بگرۆکورد له خ
 کورد به ره و ی ودووبه ره کیه کگرتنه یو ئه م  بخاته نکک بوو قلشیکه خه ر ، بردۆخ

 ی پارچه بوون نه دا تا هه ره سیکۆ به کیگه ڕ یسان بارزانی هه مد..تر به ردهه 
   .شڕۆش
 له م یاپسکاندنڕۆب ،شکردۆ خیۆ خی پی جیه تی نه ته وایری بیۆله هه شتاکان جموج 

 یشڕۆ شۆ شاخ بی سه ختیگه ڕ له ییۆ خیی ئاماده ی ده وروبه ریئاسته په نگخواردوه 
ه یکه ده بوا ،ه وهی هاته کاۆ ئه وتیکخۆ له د.شانداین ،ناو مان ونه ماندا له پیچه کدار

ست و یمه نۆ کیتۆ پاشکیله به ر ده م به ناو ،تده ر بیارمه تی یشه پته ویڕه گو ڕ
 یۆ ئه وه بووه ه.ن کردبوویاو نیتژهه ۆڕ ی له ناوچه یووڕه و؛ ڕ توندیسالمیئ

 یریشنبۆڕ ینیکدا چ له کات.اسه تی سیه پانڕۆ تازه و هاتنه ناو گیری بیدروستبوون
 ده ی کوردستانیز وه ک دوو هی و پارتیته کیکه  ، بوویکۆ گاگیکیکوردستان خه ر

 یه  ناو به ریکخراوزب و ری حیانی که وته گیته کی .ه کتر سوورکرده وهیان له ینوک
   .ۆوخ نی جه نگیک به ره ی کردنه وه ۆب} کۆ و پاسیوعیالست و شیشۆس{ یمانیهاوپه 

دان و ی سه رده م هاته مه یانه یاسی سیه خنه ڕک مه ۆ له سه ره تا به کیته کی 
 یری بیبانگه واز ، وی چاره سه ریلکه ی زه ق خسته به رچاویکه  وه ک هه یرابردوو

 ی وای ئه م بانگه وازه .کردهه  ،بوو] یه تینای چ-یه تینه ته وا[ ینجه  که له هه ێنو
له  ،کاو تیووڕر یشنبۆڕ یربه ۆکه ز ، کوردستان کردیه یاسیه سییشاۆنه بله و که ل

 یووڕزوو  ،اگرنه بووڕۆرخۆسته زو گران؛ ئه م هه یک به داخ.ته وهزۆ بدیۆک خشه ۆگ
ت تا اتر بیان زیکچوون لی پارتڵش له گه یته کیھات که  لیوا ،شاندای نینه یاسته قڕ
 ئه و ی ته واو. نه که وتووهیره که ۆ بالیناڕستا له زوان تائی بانگه وازه که ش..یاوازیج
وه  به شیۆخ ، کردبووی پارتیا ئاراسته ی جی نویکز وه ک هیته کی که یه خنه ڕ
خراپتر له ژیک له ناو جه . کرده وهی؛ دووباره " ستمهۆد ، دوژمنمیدوژمن "یر دروشم 

ارو ی نه یزه کان و که وته پاکسازڕو  خسته نیدووبه ره ک ،انی قوتابینیاپه رڕ یرگه 
 ئه مه یۆ ه..ته وه ته سکتر ببیۆھات قه باره خ لیتا وا ،دانیان له مه یدوورخستنه وه 
ش یریشنبۆڕکرد و  لی پشتیکه خ ،یی دوا.مژڕ ڵکه وتن له گه ڕ ۆ ببنیش بوو که پا

 ،یه تیزبای حیکۆ کی له ده ره وه یه ن بوونیال بییه خنه ڕ یستوئه مجاره به هه 
   .شانداین
{ یکدا نه هاته ناو به ره له کات ، سه قه ت بوویته کی ،انه وهڕگه که وتن و هه ڕدوا  

 له یچیکه ه ،داران گر ئڵ له گه یتمانیم هاوپه  به .اڕۆگ}  جوع..ۆشدا بی له دوا..جود
ه ی یاوه دوونانڕو ڕشه ! که متر نه بوو ،ران ئڵ له گه ی و به ره ی پارتیکه وتنه ڕو
 دا؛ که ئه مه نه ک یابوو نه وه ی جیاریش بریشڕۆ شیئا ، و به ره به رده وام بوویتک

 سه ینه ۆ له سه رکان نه کردیغش دریرانیشنبۆڕ .کو مه رگه ساتبووکاره سات به 
اسه ت چ یانه له سیجابی ئیکستوره هه ۆچ جی هی؛ که چیاسه ته که ی و سیه تیرکردا

 یاره کانیشووتر له نه  که پیه خنانه ڕ ئه و .ار نه خستیبه د ،له ئاکارو چ له ره فتار
 به انیژه در ، جارانیجیک و ستراتی به هه مان ته کت.ه وهیان شکایۆبه سه ر خ ،گرتبوو
   . دای چه کداریخه بات

 یه تی سه کردایران دادیوناکبڕ یدان و داواو تکای شه هیکی دای کروزانه وه یه و نرکنا 
 سه رجه ی ره فسنجان1988 ی تا سا. ئاشتبوونه وهۆب ، نه دایه کانیپارته کوردستان
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 خسته به ده یپ سیکرده وه و کاغه زۆک کزله سه رم، ل فرسه ت له تاران له ئوتیانیم
ه یسان به ران هه  ئیسالمی ئی جمھوریه یرسا له ژ. ئاشتبوونه وهی واژووکردنۆان بیم

 ی؛ به مه رامیراق وئی کوردستانی سه رجه میۆ به کی سه ربازیک به ره یکگرتن
 سه .مژڕ یوخانڕ یازی توند به نیک گورزی جه نگ و وه شاندنی ماوه یکورتکردنه وه 

 ی دواۆ بیه کانی داخوازیه هاوسه نگی و سه ربازیاسیشه س کورد له م هاوکیه تیرکردا
   .گرتوخان هه ڕ
   


