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    فسانهفسانه   ئه ئه... .. .مم  نگتان بۆ بدهنگتان بۆ بده   نین ده نین ده  ڤهڤه  ڕاستی ئهڕاستی ئه  بهبه
  

 بۆ  شه ک جارانی پشتر بانگه کان وه وره  گه  پارته بینم وا ده. .  نگدانه ی ده وا دیسان واده
  مه ن ئه ده. . ن ته گبه  نه ته م میله پارزن و دسۆزی ئه  مافی کورد ده ن که که  ده وه ئه

نگ  ی ده وه ئه، ماش ڕه م ته ی من ده ده. .   و وایه دات وایه نگ نه ی ده وه  و ئه تیه کوردایه
ر   هه ڕاستیدا ئوه له. . پارزێ و هیچی تر  ده ی ئوه که وخۆ کورسیه ڕاسته،  ئوه بدات به

کی  یه ند ساویلکه تی پشووتر من و چه ڕه که. . تنن خه کی ده ک خه  بیانوویه ی به جاره
هیدان  نوسی کورد و خونی شه مانی عیراقدا و چاره ڕله  په بوونی کورد له ی هه بۆنه ترتان به

ن بۆ  نگ بده  و ده  و بۆ کورده ستوره دواتر وتتان بۆ ده، تاند خه هتد هه. . نفال و و ئه
ما  خوامان نه. .  و هتد وه وته ناکه لی وا هه تکی تر هه ڕه نوس و که هیدان و بۆ چاره شه
ین  بت و ڕاکه کاندا هه لیسته  ناومان له  مشتماندا بوو که دمان له، تا ڕۆژی ڕاپرسی هات هه
وتر  ه ش قه ک خۆیانن و ئوه کان وه موو شته بینین هه ی وا ده مجا چی؟ ده ئه. . ین نگ بده ده

ش هدی هدی  مه و ئ زیادبوونه کانتان ڕووله  بازاڕه  و ڕیزه یاره ی سه ژماره، بن وتر ده ه و قه
. . تان کردوین  گیرۆده وه وته نزین و نه با و ئاو و به بوونی کاره ست نه  ده  و به وه پوکینه ده

می درۆی  رده سه، . ر کۆتایی دت  درژبت هه نده می درۆ چه رده م خۆ سه به. . .  خۆش ئوه
وه  س بوا به  تا دوو که وه داخه م به به،   کۆتایی هاتووه وه مه که جاری یه ر له ش هه ئوه

نکی تر شک   هیچ الیه چونکه، تنن خه ک من ده ی تری وه سکی ساویکه  که ئوه، دنت 
  !ش دت وه ئه. . ن  ڕوی تبکه ن که نابه
   له  جگه  ئوه چونکه. . "م نگتان بۆ بده  نین ده ڤه ڕاستی ئه به"یم  یان ده مجاره رحاڵ ئه هه به

ر  هه. .   رامکی ترتان نیه هیچ مه، باردا نیه ی و کورسی هیچی ترتان له نده تنی گهپاراس
   هنده وه التانه رنن به یگوزه چۆن ده، نم هه جه ش جار به ته و میله ئه، س بینن و به خۆتان ده
ئ  ، هاوین سارده رم و به زستان گه  شونی خۆتان به قیشتان ناگرم چونکه ناهه.  گرنگی نیه

ک   من وه باشه. .  بارت و کۆتایی نیه رتاندا ده سه ر به زیادبت هه  خوابه  له شه موک و پاره
وه و هیچی  نه  بده م پرسیاره می ئه وت وه مه م ده به، م ده نگتان بۆ ده کوردکی ئاسایی ده

دزی . . خوات کوردستان دهکی   خه ریکه ی خه نده زانن گه  باشترک ده  ئمه  له ئوه"؛  تر
  خواسته خۆ خوانه. . ن؟ ری بۆ هیچ ناکه ئه. . ردنت  چاوی پیاو و چاوی دزی بچوک ده وره گه

  ریکن نین؟ خۆشتان شه
ر دوو   به نه تک بخه بت میله مووجارک ده هه. . قی ما و دمان ته ڕاستی خوامان نه به
 و  ده نگ مه رموو ده  یان فه  ئمه یت به ده نگ ده ده؛ یان  وه ک خراپتره  یه ک له رداشی یه به

بمان  ره  ساک بوو عه ڕاستیدا چوارده له. . . ب زابت و سوارمان بت ره وت عه ته  ده دیاره
ی  ڕگه  وا له وه ناو دسۆزی و ترسنۆکی ئوه هۆی به  به وه داخه م به به، زاندبوو دابه
یان خواش  م جاره چت ئه ده وه ش خراپتر له وه له،  وه رتان کردینه سوا وه  دیسانه وه ستوره ده

  ! وه زنته به دایان نه
   ئاستی کورده بت و له متان کلیل ده بدا ده ره  ئاستی عه  بۆ له وه  ئه  باشه وه کی تریشه الیه له
مانی  ڕله  په دته' رو موسا عمه'؟  ستی ئینگلیزیه ک مقه دا زمانتان وه که  دیده ژاره په

ری بۆ  ش خۆش خۆش سه ئوه، کات ماش ده ڕه  و ته کوردستان و باسی عراق و عروبه
تیش نان  قه. . نگنن سه ده کاندا هه ته  پحیکمه ڕیزی وته کانی له قنن و قسه له ده
ر تا ئستاش  گه ئه. . مانی کوردستاندایت ڕله ناو په بی تۆ له ره ی عه رۆکی جامیعه سه"
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  !"رچوو سه  به  کۆنه مه رده و سه  ئه وه رت بته به  و با خه وه ره چاوت بکه، وتبوویت هخ
ستی   ده وه که  چ الیه ڕاستی خۆشم نازانم له به. .  وه زارالی تریشه  هه  و له وه کی تریشه الیه له

 بۆ ناورن و  ه و  ئهرێ م ئه به. . ق کانتان زه واویه  و ناته  الکانتان زۆره نده وه ئه، م پبکه
  خۆ ئوه، کات کی کورد داوایان ده  خه ن که  بکه و مافانه  داوای ئه تان نیه وه زاتی ئه

  وه"ن   ده  که یه وه  ئه ته گبه  نه و کورده  بۆ ئه  جوانتان ره ی هه قسه. . ری کوردن نونه
 زیاتر  نده وه دا له م کاته  لهم به،  کانی کوردی تدا نیه موو مافه ستور هه  ده ڕاسته

نا  ده،   چیه و مافانه ن ئه بۆ خاتری خوا نه! ؟ کی بمانایه یه  قسه نده چه. . "ت منایه رهه به
  . .  کوریشن لمنن که الڵ و یسه کو ده ڕن به  که لمنن که سه  ده ک هنده ڕاستی نه به
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