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  ریم ریم   ال کهال که  تای مهتای مه  عهعه. . . . . .  برا برا   پایزه پایزه  و نهو نه  یهیه   برای هه برای هه  کورد نهکورد نه

  
  شه ڕ بانگه ر مه  گه شتکی بمانایه(

 بکات  وزه کانی خواردنی سه بۆ سوده
ی   گورگ نیازکی دیکه کاتکدا که له
 . ) دایه لله  که له
 Inge- The Reason of Things   ب 

مان کان دۆست و دۆسته، را و براکانمان
موو   هه ی کورد له  ئمه ن که و وشانه ئه
من تا . هنین کاریان ده س زیاتر به که

تی  وه  ده  له  که بینیوه ئستا هیچ دۆستکی کوردم نه
م  یت به  شتم تبگه  به نگه ڕه. تر دۆستمان بتاتورک زی

وان  ک ئه س وه موو که م هه ده رنج ده ند سه هچر هه
 ڕاشکاوی  وان به ک ئه س وه م که  کورد به دۆزی وانتهڕ ده

و  نا نات من دژی کوردو ناوی کوردو ئه و بپچ و په
  . کات ده  هه وه  کوردستانه  له شم که وایه هه
ی براو دۆستی بۆ ڕوون   زاراوه  که  نیه وه س پویستی به که
هارو  رزی به  وه  الدێ له له.  بتس نوێ ۆ زۆرکهببرا  ی پایزه چت زاراوه م پده به، وه نه هکب

بت و  ک زویر ده یه ک دیان له  زۆر زوو خه ڕو ئاودرییه وه لهو رزی کشتوکاڵ   وه هاویندا که
ک  یه ن ڕق له گمه ده م به به.  ک شتکی نامۆ نییه  کوته ڕه ندک جاریش شه و هه قاه مه ده
و  وه بنه موو ئاشت ده رزی پایز هه اتنی وهه به. ک بکشن یه ی دوور له بگرن و کینه هه

ر کانی و ئاوو  سه  له نیه وه ان بهیپویست  ئاخر ئیتر چی دیکه.  وه چنه کان بیر ده کشه
ڕن  گه زوی خۆیان ده  ئاره و مات بهڕ مه.  ماوه رزی نه  ئیتر وه ن چونکه  بکهڕ ئاودری شه

  تییه م برایه م ئه برا به  به وه بنه س ده موو که  هه مجۆره به.  رچووه سه  کشتوکاڵ به چونکه
  م له یه و زاراوه  منای ئه من به.  وه بته کام ده هاردا نابه  به و له نھا بۆ پایزو زستانه ته

  . ھنجا زۆر لھه شم به یه وه و ڕونکردنه پیاوکی دراوسمان بیست و ئه
، کات بکات و نه) تانازول (داشکاندن.  راشی نییه ب  پایزه ک براو دۆستی نییه ئستا کورد وه

بستان بۆ  ره ن بۆ عه ش بیبه وه رگدروو بت و دوای ئه الی به  ئران له ستور س مانگ له ده
  کات براکانمان زویر نابن مه ر بت خواده م هه ن و ئه ڕۆی بکه وپه وش پینه ی له وه ئه

  .  براش ایزه پ  به وه ر نابنه وان هه ئه،  قبومانه
کافرو . ین که ڕوانی گودۆ ده  چاوه  سایشه2500و   کاتمان ناسکه میشه ی کورد هه ئمه

  قوربانه ن به یت ده که باسی کورد ده مریکی و میسری که ئه،  سونی و شیعه، موسومان
  ؟ باشه وه ره خوا  هاتۆته وه  ئاسمانه ی ئراق له خشه  بۆ نه باشه. بت ش ده ن ئراق دابه که نه

  که ییهت گبه نه. زانن ی دهیرع  شه موویشیان به و هه ش بووه  دابه یه ی هه ته وه بۆ کوردستان ئه
  . بین ش ده  دابهر خۆماندا سه وام به رده به  خۆیشمان  که دایه وه له
 بۆ  وه دامه سه له.   وایه ک دووباره ر وه  هه چی بۆ ئمه که،  وه کاته  نه بت مژوو خۆی دوباره ده
  ر به گه کرت و ئه  باسی کوردستان نه یه وه گرنگ ئه. مام مان حه مان تاس و هه ری هه عفه جه
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،  جا بۆ وا نییه. وا نابینت ی شخ جافریشمان په مانه ی زه که ری بت ئۆتۆنۆمییه عفه جه
  .  ه گه کانی خۆیشمانیان له  دۆسته  خرانه و کاره وان بۆ ئه ئه

وو  شی شه تککردن به جینۆسایدو ئه. شخوراو بوون دامدا داماوو به مانی سه  زه کان له شیعه
مان  ڕوو ده ری داربه  بن سبه وێ له مانھنان بۆ کوردستان و له  ده ئمه. ڕۆژیان بوو

ر  سه چییان به.  وه نه و بکه دام و السای ئه  جگای سه وت بچنه یانه وان ده ئستا ئه. واندن خه
ش  و ئمه  نوسیوه دژی ئمه شی خۆیان له ستوری ڕه وان ده ئه.  وه ی بھننه ر ئمه سه  به هاتووه
  . ن ی بۆ بکه رن ئیمزای به ک بین وه  خه  ناچارین به دیاره
  ت بت یان به  ئستا به قیمه ی که فیزیۆنیانه له  ته ناه و که  ئه د دنیام که دا سه سه من له
ند کردنی  سه دوای په، ن که هد ده ی سیستانی و شا فه که ستوره  بۆ ده شه ت باگه ههیمم
ی  وه دارانی کورد بۆ ئه تمه  سازدانی مزگردو سیمینار بۆ سیاسه ن به که ست ده  ده که ستوره ده
چن و   مه ککیان بن کوره ر ئستا یه گه بت ئه ی چی ده ئه، ن ت بکه فره نه  به ستوره و ده ئه

  . کات کانتان دیاری ده  ڕونی و ڕاشکاوی مافه ی به و کاته ن تا ئه که قبوی مه
، ر ڕاستبت گه  ئه که، ڕوان ناکرت  باشتری لچاوه وه ویدا له  ئراقی عاره نوسی کورد له هر چا

 ر و دوژمن ک داگیرکه وهن و  وانانی کۆماری بده الماری پاسه ری په عفه کانی جه وانه پاسه
  .  وه یان بجونه گه له

   به ت نابت فۆکه  ده  که تی تورک نییه وه  ده  زۆر ڕقم له وه سه ی زۆر که وانه  پچه من به
س  م که ده رنج ده ند سه رچه ک هه چونه. دا بفت ر خاکی ئمه سه  به وه ئاڕمی کوردستانه

وان  ک ئه  وه سیش نییه م که به، کوردر  سه بت له مان بۆچونی نه ردا هه وهه  جه نابینم له
  یی له  زۆر گله وه سه ی زۆر که وانه پچه من به. ب سودوو دژی کورد بت  ڕاشکاوی و به به

  ن چونکه ده الل ده کانی مام جه الماری گارده  په م که ری ناکه عفه کانی جه وانه پاسه
غای   به  لهکات بت چی ده ی نه رانه هالل نیازکی داگیرک ر مام جه و گه قیان نییه ناهه
  ؟ هیوای چییه وان و به ختی عاره پایته
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