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   ن نگ باجه رهه  سه...! بی  ئیرهابی نه ند وا چاکه رمه هونه

  
   به ندوه یان سه ره  په ندن هنده یه کانی ڕاگه  هۆکاره مۆ چونکه ئه

ت  نانه  ته سک پ ڕاناگا که  هیچ که که کی وا یه شوه
 کانی ته م بابه به.. ڕۆک ک ناوه  نه وه کانیش بخونیته دره ره سه

ن  که ر ده خونه کان واله  گرینگه کان ونیمچه  گرینگه  دیاردهکاتی و
.. ئیبراهیم تاتیساز  وه داو بیانخونیته ریاندا باز نه سه  به که

کی پرشنگداری  یه ستره مۆ ئه وێ ئیبراهیم ئه مانه وێ ونه بمانه
ی ئیبراهیم  که  زمانه  له ی که وانه بۆ ئه  سمانی گۆرانی گوتنه ئه
م بۆ   به یه ری خۆی هه نگ کاریگه و مۆسیقا و ده ن هۆنراوه گه ده
نگ وایان ل  ن مۆسیقاو ده زمانی ئیبراهیم ناگه  له که ی وانه ئه
الن  تان وگه وتنی میلله پشکه...  ئیبراهیم بگرن  گوێ له کات که ده
گا  کۆمه کانی ژیانی شه موو به  کورتی هه به..  کانیان نییه ی خانوه وه رز کردنه  به نھا به ته

  یاندن به کانی ڕاگه ناه  که له.. ون ن و پش بکه  بکه شه کتر گه شانی یه  شان به وا پویسته
.. ئیبراهیم بۆ کوردستان ر هاتنی سه  له یه هرشک هه  ن  کا لیکترۆنیه  ئه یاندنه تی ڕاگه تایبه
کانی   بواره له کک  یه زا له سی شاره کهتی زۆر  تایبه  به  ڕای من کارکی ئاساییه ش به مه ئه

م  به  ڕوو نه خه کانی خۆیان ده ر بیرو بۆچونه زایی هونه  دوور له شاره یه م بۆی هه ژیان به
دانی  ر جاشاتی وت هه سه  له قسه تی گۆرانی بژک  تایبه ندک به رمه کاتی هونه

موومان   هه ئیمه...  وه ی ئیرهابه  خانه وته که هردا د نگی هونه رهه  فه  له وه ئه ئیبراهیم بکات
  وه خوندۆته م تا زۆر شتکمان مووشمان که ناسین و هه کان ده  تورکه ندرمه کانی جه تاوانه

 ت بۆ خۆی ی تایبه وه و ولکۆلینه تکی تری سیاسیه  بابه وه ئه،  تیه ودڕندایه ر ئه سه له
  گۆڕانی کا تا دان به تک ده  میلله وا له کانی ڕژمک م زۆر جار زۆرداریه گرێ به ده هه
 ناوی  کانی تر به رکووک و ناوچه  که دان مای کورد له  سه به، ، ی خۆشی بن که وه ته نه

. ب ره  عه کرد به  کورد خۆیان ده چوون له ی خۆشیان ده پاره به  وه ته ی نه وه ڕاستکردنه
ر هیچ نرخک   کوردساتی سوریا هه له. زۆری زۆرداری بوو به وکاره  ئه که زانین مووشمان ده هه

کانی کوردستاندا مرۆڤی  موو پارچه  هه له. ناژمردرێ  دووش ژماره  به بۆ مرۆڤی کورد نیه
و   له ککه ئیبراهیمیش یه..  ل شواندراوه کانی ندیه تمه ت وتایبه خاسیه و  کورد ناچار کراوه

و  مو له له م تا زۆر م که به.  وتووه ر که ی به وشواندنه  خۆی ئهشی  به ی که ملیۆن کوردانه
  سمیان له رک چووبوون بۆ ی ڕه ند براده  سای هاشتاو دوو چه له  من کوردم ر ووتویه هه
  ئیتر له. گوتبوون  کوردی بۆ کی به کانی گوتتبوو من کوردم وگۆرانیه ره  براده گرتبوو به ڵ گه

زۆر ..  من تورکم یگووتووه  هیچ شونک نه ت له  وقه خۆی ناوه تی  کوردایه انی بهزۆر شون د
پاش ڕزگار کردنی  گام ل بت له ی من ئه وه ئه   کوردی گوتووه مک گۆرانی به جاریش که

گۆرانی بۆ  وت و که کان ده  کورده تی کوردستان ئیبراهیم زیاتر چاوی به کوردستان وحکومه
 ند گۆرانی بژکی کورد ڵ چه گه ی دووایدا له م سانه گووت وای ل هات له کان ده کورده

 ترو  کرد بورانه  گوتنی گورانی کوردی ده زی به یدا کرد زیاتر حه تی په دۆستایه ندی و یوه په
زیاتر بی من کوردم تی شۆ  نای تایبه که تا وای ل هات له یگووت من کوردم  ترده ئازایانه

یان پ داخست و  که ناه که ک یه تی تورک بۆ ماوه  کوردی گۆرانی بی ئیتر حکومه و به
یگووت  ده  نزیک ئیبراهیم بوو ی له وه م ئه وت به  زیانکی زۆری ل که وه ددیشه ڕووی ما له
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   له که زانین مووشمان ده هه.. تی خۆی بن  کوردایه ی دان به وه ر ئه سه  له رسوره ئیبراهیم هه
هاتنی .. وانی تر د من وئه ته ک ئاگر که  کوردی گووت وه ندین گۆرانی به چه ماوی ڕابردوو

 چاوی   به ر ئیمه گه  ئه کی جوان وشارستانییه یه دیارده م جار بۆ کوردستان که ئیبراهیم بۆ یه
و  گای کوردییه کۆمه رن بوونیکی تری مود یه  نیشانه نگنین وه بسه  هه که ر کاره هونه

 واش  وه وته نگاوی تری لی بکه  هه یه تی برایم و بۆی هه  کوردایه دا به گوڕوتینکی تر ده
ر دووملیون یان زیاتر یان  گه ئه..   کوردستان وتکی همن و ئارامه دا که ده نیشان

  کۆنتراکتی  که یه  هه وه پانییایهو کۆم ندی به یوه  په وه ر بگرێ ئه  وه ندکی تر پاره رچه هه
نگاوی ئیبراهیم بین ئیبراهیم بۆ  م هه که یه  له م ناکرێ ئیمه به. ستووه ل برایم به گه له

تی   کوردستان گۆرانی بۆ میلله وێ له  بیه ندک که رمه هونه  لدانی چونکه..  دان باشه تھه
تا ئستا ....  یه ی کارکی مرۆڤ دۆستانهکو ڕزل گرتن به   کارکی ناشارستانییهکورد

.  ناوه رمی کوردستان دا نه ی هه ته وحکومه ک دانی به یه  هیچ شوه تی تورکیا به حکومه
ی تورکیا زۆر  ال له ی که م ئاسته  ئه گاته  تا ده یه ته م حکومه کانی ئه نگاوه  دژی هه مشه هه

سکی  ئیبراهیم که. ن که  ده وره انی وتانی گهرد کورد سه رانی  سه  که رانیشه شونی نیگه
تی  تایبه ی دواییدا به م سانه له زانین موومان ده  هه که  یه ته م حکومه ناسراوو دیاری ناو ئه

پشت   وه وته که  کورد نزیک ده بژاردنی عراق وپشتریش و دواتریش زیاتر له  دوای هه له
کانی   دوا ساته رله گه ی ئه ئیسم ده...  کوردستان ر به هرامب دا به ستوری خۆی نیشان ده ئه
 کانگای  ئیستا له م ئیبراهیم به..  ییه زه  به رخوا به  ناو ئیسم هه وه ڕیته نیشتدا بگهژیا
  بۆیه  یه وه  تاقی کردنه و به خشنده تکی به و کوردیش میلله رییه خشینی هونه نی به مه ته

  ته م خزمه ئهر  گه بت ئه ی خۆشحای ده مایه ر بکا تی هونه  خزمه  که شه پ هشتان زۆری له
 میدیاکانی کوردستان  کک له  یه یم جارک له  دواییدا ده له...  وه کوردیش بگرته

ککیان پرسی بۆچی تۆ   یه ند الوک کردبوو له چه ل گه له وتنی ک چاوپکه یه ڕۆژنامه
، رگ وقژ داهنان و شتی تر ڕووی ج وبه له یت که ریا ده که ند زه رمه  هونه  چاوله میشه هه
 رزم  وه مه ک بکه یه  تاقلیدی مه ی که وه له  ڕای من باشتره مدا ووتی به  وه ش له که نجه گه
دانی  ق هه  داوای شه م که که  ده ڕزه  به نده رمه وهونه ئیتر داوا له... کان موو مه  بۆ هه یه هه
  کوته با نه.. پکک گوڵ بۆ ئیبراهیم ببات با چه  تکایه کوردستانه رله گه ئه کات براهیم دهئی

  ..  وه ی ئیرهابه خانه


