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  یبوار سمودڕ..  .!ر نه خوۆش ب وه نکردنهووڕ، یل د شاکه مجه ئهۆك بامی په
  
و  ته سوی  ئاراستهی که نووسه پیمڕ یر  سه کهم ش دهیل د شاکه مجه ز کاک ئهڕ به
   .! کوردستانیمانیشتی نیتک هی  وو لهڕ  وه نهی ق ر بهۆت ز بهیتا به .  کردووهی کوردیت سه ده

  ندهر ه هه! هی ێ خوس ب  کهێند  ههی قووتۆب) ك .ن .ی( یم نان که ر دهی  سهیرچ من هه
رهاد   فهی وابزانم برایل  شاکهید حمه خ ئه شی وه  نه له، یل د شاکه مجه م کاک ئه ده

  مهۆل وک خ عوسمان شاکهیدوشیع خ سهدوش مه خ محه کاک شیزاۆ ئامم واب و پیل شاکه
ل  و شاکه هی ان ههی یل ك شاکهزی ری بارزانی هما کو بنه ش وهیمان  ئهۆخ .شی تریل شاکه

 یشی ما تورکمان و دوسیپنج5 و ییغزاۆڕ یانی و سیل گی8 ، بووڵ ما20 یشیۆخ
 تر یکان ه ما چوونکه!!! متر بوو ان کهی ژهڕ  نهو ما موو ئه  هه کان له خهش ،ب بوون ره عه
  نهبوو سا ئه .تمان ب  ئهیبوو د ر ده  ههێد .ردارۆش زیمان ئه، ار بوونیژاروو جوت هه
   کارهیکۆروداکیشنبۆڕرو  د نووسه سو  لهیۆخ د به مجه  کاک ئه ستاش کهیئ .ن ش بده رانه سه
 ی که ستاش مزانهی ئیچ که، دا م ده ه قه رلهۆ دکتات  بهیتک هی کوردویوا هڕ یزۆ د له
)  بنهد/ل شاکه/ دهی سه (یکان  گوندهیکان ارهیووت و جوتڕش و هڕ له)  رزانه وعه کانهمو(
 ی روویچ که .ت داله  عه هی مه ئائه .!!! .ن که ده هوا  حهیۆ بێگر م نهگرن و خوا پ رده وه
  .الل  ومام جهیتک هی  به وهان جنیشیم ده
  
   .د بوونیف  موستهییتک هی ی داهات ل له  شاکهیخانر ش ده قه س به م که  که وه والشه له
  دواتر له، ناو هیم  دووهی دا ژنیتک هیناو   لهی که کانه  مهی هی سا د له مه خ محه کاك ش-1

 ودووس وه ته ازاندوهڕ یت که ره  به  بهیک باخ وباخات وهن شی جوانتر به  )  عداوه سه (یگوند
  !وان  باخه ته کراوهۆ بیش رگه شمهپ

 یرحساب  سه ژو لهڕو چه روی قی ان جادهی که وانهی روتاکو ناو ههۆ پان وپی وشه حه و خانو
 ...ت و بهی تای  هیمایو ح ارهی  باش و سهی باوموچه  وکارهیوازیرتی ئیریها ب وهر هه .یتک هی

   . هیم ن  کهیچیه  له خوالسه .هتد
  ) هتد .....ع ویشار  وناعورو مهیو زه- انهی  هیک  ته-ینینش خانه (شیخ عوسمانکاک ش-2
   .)ریروگزیز  وهیگرج (شید یع خ سهکاک ش-3
) الت خهش (انی مه م ئه به . هییو ربه ف تهی موشر هی ان ههیشیک یل دشاکه حمه ئه وابزانم-4
داماوهیک  . !  
   لهیشیوا باوک، تمان بخ س شید مه خ محه شیڕ کو ده مجه وکاک ئه ر ئه گه  ئه-5
  !!! . هی  ههی  مزهیتک هی ی خانانه وهد
   .نگ  ده نهد ب مجه  کاک ئه  له رانهۆخ و موچه  ئه قه  حهیاستڕ به
من  .خ بووی شیۆ خۆت بت ب حمه هڕ یرق ل غه  شاکهید حمه خ ئه ش  مامه وه  ترهیک هی ال له
خ  ش  مامهیچ که . هی ان ههی فهیل ش و خهرو دودهیدو مورشیخان موور ش ستوومهیو ب ومهینیب
  ی فهیل  خهیۆد خ حمه ئه
خ ک شژۆڕ  هیگوا . اردووه سپیانیشدا گ ناوهوپ ر له  هه وه نهگ وا ده .  بووه ارهی بیخان ش

  د به حمه خ ئهش .ل  شاکهید حمه خ ئه شیوانی م تهب دا دهیک هی وله  جه  له ارهی بیعوسمان
ل   شاکهید حمه خ ئهمام ش،  وه  ترهیک هی ال له ! .کات فات ده ر وه کسه هیت و ب  شاد دهیدارید
 یشان و با  به دانه ا ههی پیکان عرهی ش  لهل گه ،  چاپ دراوه  لهیکعری ش وانهی د که
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  که ،ی شاتریمی برای حاجیسف  وهۆ ب رخان کردووه  تهیشیکند هه . ارهی بیخان شیت قهیر ته
   .)پزانۆتق( . بوویۆ خی که  ناوچهیارانی جوتی رهۆخ نهش دوژمن و خویو ئه
 ییتا ره  سهی قوتابل  شاکهیک ک خهدا مندایۆ خی کات  له هی گوا وه نهگ ها ده روه هه
 ێو ل له  شاکهیخش  وه تهگر رده  وه نه سای  نمرهی کارت  کهی ژهۆڕو وت ئه کهڕ به .تب ده
) ولقار مام عه ( ره فلس بده10 ۆبر .م که هی  بهیرچو ده ۆ ت  ده که هیقوتاب  به ستاکهۆمام .ب ده
 یک  و خهی کیڕ کوۆ بزانم ت ره ه وپرس  دهیخ لمام ش . رگره ت وه که کارته ره اشو وهڕ  فهی
 .میل د شاکه حمه  ئهیڕ کو  من ناوم عوسمانه ش ده که ه؟ منایرچوو م ده که هی وا به، یکو
  مه  ئهۆ خی ئه)  له  شاکهیک و خه ده حمه  ئهی ناو ک بووهژار  هه اوهی پیڕوت کو کهڕ واتا به(

 یخ بناگوش  مامهی توندیک هی  زله  بهی زانی ندهر ه  داماو ههیمندا ... هی خوا نیکوفر
 ی تر گویکم؟جارل  شاکهی  دهۆگباب ب  سهیڕکو ،گباب سه (؟!!!!!!!. وه تهکر سوور ده

  -یۆخ وانه
   ...یل د شاکه حمه خ ئهش! ) م  بکهم ت ته که واده  گه  باوکهیانی  بهب ده

 ۆ؟تی که  دهی باسۆ ت  که هی وه ا ئهی ،ی نده  و گهیرۆدکتات  هی وه د ئائه مجه  ئه نازانم کاکه
  وه ته هی نایزب )د مه خ محهش (ۆ تیستاش باوکئ .ب  هه زعانه و وه  ئاگات لهیب

م   وه م جاره س ئه به .؟ێ تان ناکهۆخ  لهحسی ئۆب!  .ر بکاتیق  فهیاوی پیبا رحه مه
 یژ باسست نو  ده تر بیکتاجار!  . هڕڕ ربه  سه مه خه ه د هڕڕ ر به ژیمانۆڕک  هی  وه تهی بده
  یر نچه  په ژههاو ک مهی داروالس هی  شووشه تان لهما .تیو که  نهیتک هی
   .ك خه 

  
  یبوار سمودڕ

   .یزگارڕ ی هیناح 
  
م  من ئه، نوس کان ده نگه  دهیتی سا اتر لهی زیل د شاکه مجه  ئهی وه هیر  به له:ین .یب .ت

  ؟ۆنازانم ب! گرتووه ان نهیستا دا تا ئ وه داخه به، کان نگه  دهۆ ب م ناردووه ته بابه
   .ست ب  ئانقه م به وا ناکه ب م چونکه ش ناکهیپ خراین م زه به
 ی هیوایو ه به ....م که  دهیتز کوردستان نر  بهیتی سای  ئاراستهی باشم زان  به هیۆ ب
   . وه تهوبکرب
   .بوارڕبراتان  /زم دا  رڵ  گه له 
   

                        
                        
    
    
  


