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  سةبري سلصظاينسةبري سلصظاين... ... طةردةنا سةددام حسصين ئازادبة طةردةنا سةددام حسصين ئازادبة 

  
سپاندنا بوها و   پۆخت و ژبۆ چه ک مرۆڤانه یه ژ سرگه

ولدانا   هه که ره ر دیرۆک گه رانسه  سهواری پرنسیپن کورده
رگرتن  چاڤ بھن وهر  ستی ل به نگه ماین شه پارازتنا بنه
 و   بۆ خوه قینه  راستییا راسته یا کورد بکاره وه ته ژبۆ کو نه

ت   ب تایبه لمینه ین جیھان بسه وه ته م نه رجه سه
ک دن و جودا ل دۆزا  یا رۆژا ئیرۆ ب ئاوایه ین کو هه وه ته نه

دیایی و  تن مه لسو که کورد درامینن و ل ئانگۆرییا هه
  . هی دنرخینن جایی ب بستهگون خواندنن نه

ین دن ل  وه ته ک نه له یا کورد ژی مینا گه وه ته ر هۆکارن جیاواز نه ب درژییا دیرۆک و ژبه
 داگرکرن و   ژی هاتییه  ب خوه وه ته  داگرکرن ل نه الت هاتییه  تن وه نه، مینی ر روی زه سه

 یا  ل بی کو واز ل دۆزا خوه  به فان بوویهوساندن و پشلکرنا ما ین چه موو جۆره تووشی هه
 و ب رژد  م پکۆل کرییه رده هه: روڤاژی ل ب به  به کۆل بده  ر وان مافان  ل سه وا بھینه یان ژی ره

کرنا  سته رجه  ب هڤییا به وام کرییه رده  ل جھـ و قۆناغن جودا به ڤگرا خوه و ساخبری ته
  . نڤیس بریاردانا چارهو ژی ب ماف   ئه یا خوه کامنه

   ده-   ژی به ر چی ساده گه  ئه-ک   و دخواندنه یان ده وه ته کییا نه له لن گه رگرانا رووپه د وه
 و  ک بنیاسه یه وه ته ر نه سوابوونا هه ی و ره شه هی قۆناغن گه  ب سانه مرۆڤ ئاسان دکاره

 ژبۆ کو  رانه روه ک دادپه ل ب ئاوایه، سوا ره یان  شه وشا گه من ره ده ر سه  سه ست دابھینه ده
 ل گۆر  نده ک پشه  و نرخاندن ب ئاوایه مانک کو شرۆڤه  ل زه سپینه  بچه نرخاندن سازییا خوه
یا  وه ته ختییا نه نجبه وش ژ قه ڤ ره ل ئه نجام ددن به دیایی ئه  و باندۆرن مه رابردوو و ناسنامه

 و   یه ستپک ده  چونکی د قۆناغا ده نگه  ره نبیر جیاوازه وشه ال ره گهت ل ناڤا تویژ کورد ب تایبه
یا کورد  وه ته ربوورن زندی ژ دیرۆکا نه ک ژ میناک و سه ل مرۆڤ هنده به،  رارێ دکه  وه تازه
مان  رکو هه  ژبه سا قۆناغا داهاتی ژی بکه روه ڤرۆ و هه ردی قۆناغا ئه راوه  و به گوهزه بڤه
  .  ماین دیرۆکی و ئاکاری نه مان بنه هه..  یه هو ته نه

و ژی   و ئه ک دنه ر مرۆڤه ک هه  و وه ڤاال یه ب ژی نه ره رێ مرۆڤ عه ر دکم کو قاف سه ز باوه ئه
ک  ر مرۆڤه  مینا هه ب ژی نکاره ره ل چما مرۆڤ عه زای به رێ یاساین بایلۆژی و خوه سه وله ده

  ؟ ز بکه حه..  رارێ بکه وه. . برامینه..  دن بھزرینه

پاکیزانی و ،  کو جھ شانازییا مرۆڤای یه، یا کورد وه ته تن جوان و رند ل بال نه ک ژ ساخله یه
 راست التا ناڤه ریما رۆژهه ت ل هه وین دن ب تایبه ته ر نه رامبه  به یا کورده وه ته ئازاکرنا نه

  مازه نه)  نڤیس کورد و کوردستان کرییه ب چارههرا بھتر ژ وان بازرگانی   به نده رچه هه(
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   بھوده ری ده وشت و باوه یا ره نگه سوابووی و د گژه  ره یا ناخ خوه ب یا کو هه ره یا عه وه ته نه
  .  ره ژین دگه ل ڤه

  یان ژی یانه و ب ی کو بزانه وه ته بی نه ره ه عه عس یا کو ب تگه ب هۆی رامانا پارتییا به
ک  دۆراندن و گۆمانه)  رمه خته یه ( تین خوه ستکه کییا ده له گه،  که ر نه  دا کو باوه  بزانه ناخوازه

،  وا ئافراندییه ره  ین نه  و دیرۆک و نیازن خوه ی ناسنامه رباره ین دن ده وه ته زن ل بال نه مه
  .  ر خوه سهڕوو ل  و و پاشڤه ک توندڕه یه رسته باری بۆ ئافراندنا خوه زده

  
کاری ، م خویابوونا ئیسالم رده ت سه ب تایبه،  من جیاواز ده رده ب د سه ره یا عه وه ته نه 

 و  زرینه ب داگرکرن و کوژتاران بدامه، نگی بر و زه ب زه، رتالی  ب شیر و مه ها خوه رالگه قه
ری  ین ئاین و باوه رده و ل بن په  نگ ب کار بھینه ته ره  یا به ندییا خوه وه رژه رتشتی ژبۆ به هه

  رستانه ژادپه ک نه ر بنیاته سا کاری ژی نفشن جودا ل سه روه هه.  ڤایی بخاپینه رای ته
ساز  یا نه  بوو ژبۆ وێ کامنه هانه بی باشترین به ره عس یا عه وێ پارتییا به یره په.   بکه رده روه په

وشا وی دۆرهلی دکارن ڤ  ر و ره و بوویه، ب ره یا عه وه هت ها ژبۆ دۆرهل نه روه وا و هه ره و نه
  یھاته ل هه ڤن به ربکه  ده رستی ژارپه ی نه رج کو ژ چارچووڤه لمینن ل ب مه ک ب هز بسه یه

یک  ورا کو رژه  له سوابوون دده ستن و بیھتر ره یا شکه یی واته تن ژ وی چاوچووڤه رکه چونکی ده
 بازرگانن   بوونه-  سوبا ژی   هڤیدارم کو نه-دوهی و ئیرۆ ، ب ره عه) نبیرن وشه ره (زن ژ مه
ببوون  ره ونا عه ر خه دقوتن و ل سه  ڤه رهلدایی ده خوه یڤی و رامان و د ناڤا تۆزا دیرۆکا سه په

  . ی دگرین و ناسنامه) زۆیان غه (تن کوومان ستکه و ده

نگ و  ئایا پشه،  ده مانی یا ئاوارته د ڤ دووریانا زه ، د ڤ بجانی ده،  ڕای ده د ڤ هه
  ب ب کیژان هزێ دخوڕن؟ ره رۆناکبیرن عه

  دهزرینن؟ست  چما ب هه

   یڤن؟ چما ب کولم دپه

  
  ؟  نه رپرسیاری ده و د جھ به هئایا دزانن کو ئ

ل گۆری پرسگرک و   ری ل بال وان نه سه ری و ئاالڤن چاره ده ره ی سه ئایا دزانن کو شوه
  یانن؟ کشه

تا یان  وا ین کو بھتریا وان ب کوده ره م رژمن زاڵ و نه ده  و ب سه بی ده ره د جڤاک عه
ب ی ئاسان  ره  کو مرۆڤ عه را یه ئاشکه، ستھالتی ر ده  هاتین سه  ده سانه که هلبژاردنن تاکه

ز دکارم ببژم  وساندن و ئه وساندن ده چه ین چه هانه موو به ی و ب هه یا دوماهیک راده هه
،   بزاڤ بکه  و نکاره ی بوویه مله ست وی تووشی ده  تن جه وساندن نه م چه ده کو ب سه

  ڤن و رابردووی ئاشۆبییانه ڤ دیرۆکا که ره  و ل دوماهی به  دزڤره ل خوه،   یه م د جھـ ده رده هه
ی  مله ژی وی ژی تووشی ده ین مه ر دکم کو خانه ز باوه ل ئه به،  هینه ڤانی رادگه  و نژده دچه
   و تیرووان و رامانن خوه ک مرۆڤ بھزرینه ک ساز و ئاسان وه نگه  ب ره ورا کو نکاره  له بوونه
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  تییه و بوویه ک میکانیزما هزرێ ژ کار که رێ وی وه ئانگۆ دخوازم ببژم کو سه.. ر زمان  سه بھینه
  ؟ م چی یه ده ل سه به. سپال خه

  
  
رۆک کۆمار  ب ژ سه ره التدارن عه ستھه مکار و ده ی سته نجام ئاراسته ز ناخوازم تاوانا ڤ ئه ئه

  نگا وان ده رهه ر کو دفه ین وان ژ به  و تنازه ز دێ ببم جھ تانه و شاهـان تن بکم چونکی ئه
 و گووتنا  خنه ل ره به،  ری به سه مرن چاره .. تکه ئاڤروو بھه..  رکه  کو خوین بھه وه تاوان ئه

ین دن  وه ته ق نه رهه  تن د ده نه ( ژی ب ب خوه ره یا عه وه ته ل نه.  زماندریژی یه راستی ئه
نگی  ڤده رین و هه لپه وزین و هه  تاوانباره چونکی ب ته  ده ژی ق خوه رهه ل د ده به)  ده
 و باشترین ئاوای  هژ ب کار دهینه) ألبیعة (ما یسته و س  پشکش دکه وادارییا خوه هه
بھتر ، سوا  بۆ رژمن بھتر ره مازه ند و رپیڤان نه ماوه ستقوتان و زه  ده واداری بوویه هه
ددام  دارییا سه ری نھا ب رایه مرۆڤ مینا رژم عیراق ی به بھتر نه،  بھتر دڕنده، مکار سته
  یارێ خوه خت و بارێ نه  ل به یامن خوه ری ژرین هه یا هه ل چینه  ر ی کو نۆکه خوه مشه
  .   بچرسه ک د تاریستانا وی ده  بی کو سیناهیه دینه دقه

نداڤی و  ژ که) رێ داگرکری ئه (بی ین داگرکری ره التن عه ڤاییا وه بی و ل ته ره یا عه وه ته نه
ب ئکجاری ب ،  ب جار ل قوژبنن زندانا تاری دهددام  ئایا دزانن کو سه، قیانووسی یا ئه هه

ت و نفرینان ل وان  فره بی نه ره دییا عه بجه رپالی و ئالیکارییا وان و ب ئه  ژ به هڤی بوویه
ددام   کو سه  هڤیداره-یا رۆژا ئیرۆ   هه- هژ  ب ب خوه ره یا عه وه ته رچی نه ل ژبه ؟ به دبارینه

 د ڤ قۆناغا  بی بکه ره رستییا عه ژادپه رکشییا کاروان نه سه و  رهگ ئازاد ببه و دیسان بڤه
لویست  رێ هه سپایی ده پشیلکرن؟ ئه موو ب ئه بی هه ره  یا کو نیشتمان عه ستدار ده هه
یاما ئاشتی یا کو  م مرۆڤای و په رجه  بۆ سه ڤرکی یه  هه ئاسا جۆره ب ی نه ره یا عه وه ته نه

ر  ری هه ربی به یا عه وه ته رچی نه گه هینن ئه موو ئاینن دن ژی رادگه ئاین ئیسالم و هه
ییا   ڤاله  کو بکاره ک دنه ییه سایه بوونا که ؟ یان ژی ترسا نه ک دن پگریی ب ئاینی دکه یه وه ته نه
ترسی یه ژ خوێ مرن د  ؟ یان ژی مه وام بکه رده و و ربازا وی به یره  و په ددام تژی بکه سه
بی و  ره  ب درژییا دیرۆکا عه ک دۆمدرژه ساخییه ؟ یان ژی نه ت ئیسرائیل ده ووالهر

  ؟.. ؟ یان ژی چی  ری نینه سه جاره

و  ست و بۆچوونن الرێ و توندڕه نگه ک شه له ر گه ها ل سه ک وه یه وه ته  کو نه گۆمان نینه
 ژی   و چونکه  ژ گوهۆرین دترسه چونکه  ژرینه هی گوهۆرین بپه  ب سانه نکاره،  بووی رده روه په

ک  له  و ب کمترین بوهایی و گه نجام دخوازه ک ئه تن وه رکه خت سه  و پشوه زموونه ب ئه
خیر أمة  ( هشت ناس دکه دی به خوه، باشتر،  چتراندی چونکی ژی خوه، یی روه جاران ب هه

فه و  لسه موو ب فه  هه  کشه  یه واته که. کرن رده روه  په سا هاتییه ر کو وه ت ژبه لبه هه، ) للناس
یا رۆژا ئیرۆ   چونکی هه ره گه  گردای یه و رزگاری و ئازادی داوی ئه هن ئاینی و ئاکاری ڤه تگه
ری   یان ب کمی باوه توارێ دارزایی قایل ببه  موکر بھ و ب که  ل خوه ب نکاره ره یا عه وه ته نه

  ! ب کیمی ؟ و گۆمان ژی ناکه نگ بمینه نگی بده یا که ل ما هه به.  پ بھینه
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   ما؟ ب ل کویڤه ره  رۆناکبیری عهس رک و رۆل که رێ ئه هئ
   ما؟  ل کویڤه م دده له واز ل قهتیخ ک نویخواز و پشکه  وه یا کو خوه، دیای رێ رۆل مه ئه

   بۆ گوهۆرین؟ دارهق ره  مهم رده پ کو هه کانی باندۆرا هزا ئۆپۆزسیۆن و هزا چه
  
ال نه،  یی و رامانی ده د بوهوژینا ناسنامه،  یی ده وه ته د بوهوژینا نه.. لده ژادپه د ه رستی  ،

س  مکار و که س سته لویست که ڤی د هه کھه  کو وه رستی یه ک ئاسان و خوه رکاره  به ما نه
 ژی  یارن ئاشۆبیانه ر نه گه ت ئه نانه ن تهیارا ری نه  ل رووبه خاسمه  نه یدا ببه  په مبار ده سته
  بن؟
ب و  ره یا عه وه ته  ژ نه  جیاوازه لتوور و سنج خوه الت و که یا کورد چونکی ب وه وه ته ل نه به

ندێ د ناڤا   ڤ چه رایی  و دیرۆک ب ئاشکه نه  هه ندین خوه تمه یا کورد تایبه وه ته جونکی ژی نه
 و  ندییان بپارزه تمه یا کورد وان تایبه وه ته  کو نه ره ورا فه لمینه له  دسه  ده لن خوه رووپه
یا  وه ته تن نه زن ژ ب وژدان و ب مروه ک مه یه  رژه  بده ریانه ک سنج و ئاکار و باوه یه وانه
ی رۆژا نفشن دویڤھات ربوور بۆ پاشه ک سه  و وه ربگره ک مفایی ژێ وه بی ب هڤییا کو هنده ره عه

 راستییا   کا چاوا د داوییا داوی ده  و بزانه  بزڤره سا ژبۆ کو ل خوه روه هه،  ب کار بھینه
، ل.  ملینه یا مافدار دخه وه ته سمان نه  ئازادی ل ئه لندێ ب تیرژن خوه  مینا ئه قینه راسته

ک پوسیت   وه کاره ن-یی  ک رژه  ب ئاوایه-بی  ره  بۆ کر کو مرۆڤ عه چونکی من ل ژۆر ئاماژه
،   یه ودای وی ژی د جاڤ وی ده  و و سه  یه چونکی هزا وی د کولما وی ده،  هه بھزرینه و تبگه

ل  ری ل گه ده ره ین دن ب ئاالڤن کرهاتی سه وه ته موو نه نالیز دبینم کو هه ک ئه ز وه و ئه له
  . ندییا وی بگونجینن شیان و هشمهب بکن و ل گۆری ئاست و  ره یا عه وه ته نه
  

 تووشی   ڤه هن خوه زگه موو ده ددام مردار ب هه  کو رژم سه وه  ئه قینه راستییا راسته 
ک ژ رابردووی تۆزگرتی و ئاکام و  له چوو و بوو رووپه. دیا بوونا رادیتی بوو و قه سه ره هه

الت  رما رۆژهه ت ل هه هر جیھان ب تایب رانسه  ل سه موو رژمن مینا خوه نڤیس هه جاره
   مری یه  ژ میژ ده ددام حسن ب خوه و ژی کو سه  ئه یه ک دن ژی هه ل راستییه بی به م ڤه رده به
 و د  سوا یه  کو ره ک مرۆڤ ژی گۆمان نینه وه. یار ک نه م ژی وه ک و هه کتاتووره ک ده م وه هه
  . دینه ڤین دقه ره ان و ژخوهیا وژد رکۆنه  ب سه  ین دوماهی ده یامن خوه هه
  

نفال و بارزانین کو ب زندی  بچه و ئه له نگ هه رده ر دلۆڤانییا به  ل به  د قیرووسییای ده
  .   بچویک دبینه و خوه بنئاخکرین ئه

ددامی دایی  ک دن بھتر بوهای سیکارن سه یه وه ته ر نه یا کورد یا کو ژ هه وه ته ل نه به
یا کورد  وه ته باتا نه  کو خه ل دیاره  کرییه به نگ نه رته س و هۆزن به ارییا کهی رگیز نه هه
ژبۆ ، زایی بوو دان تن ژبۆ ئازادی و مافن خوه رخوه ڕ و به  و شه  یه قینه وا و راسته ک ره باته خه

ک  سه ه ژ کهزنتر ک مه له یا کورد گه وه ته پرسگرکا نه.. ئانگۆ. نڤیسی بوو ماف بریاردانا جاره
رست و  ژادپه  ژ دیلن رامانا نه و تن دیلکه ر دکم کو ئه ز باوه ددامی چونکی ئه ک سه وه

  . بی ره رییا عه خوه مشه
  

..  وساندی پیرۆز بکه ین چه وه ته موو نه  و هه  ل خوه تنا خوه رکه  کو سه یه یا کورد هه وه ته مافی نه
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تییا  سایه بی یا کو ب که ره ما عه لھا سته ینییا رۆخاندنا که و مزگ سته ندا ئازادی ببه ماوه زه
ین  خانه ڤنار بۆ مۆزه بی که ره ک عه ک شوینواره  و وه هینه براگه،  بوویی سته رجه ددامی به سه

  .  دیرۆکا وان بھله

ی و م کوردستان رجه  و سه ددامی ل خوه رییا سه سه سته ز ده ک کورد و ئاشتیخواز ئه ک مرۆڤه وه
م رامان  ژبۆ کو ئه، ل. دی ماف و دۆز ست و خوه لن بنده ت گه لن جیھان پیرۆز دکم ب تایبه گه

یا کورد  وه ته هینن کو نه بی تبگه ره یا عه وه ته نجی بنرخینن و نه لویستی ب قه و بوهای هه
و  ک کو ئه  و وه ته ک تایبه دهفراندن و چان  و ئه فه لسه دی فه خوه،  دار و نمووداره ک پایه یه وه ته نه

یا  وه ته کو نه، ت و مامۆستاین وان کوردستانی بوون و هژ لکییا زانا و بلیمه  کو گه  دزانه ب خوه
.. یا کیاکسار و میتانییان وه ته نه..  ر د دیرۆکا مرۆڤای ده مین زانا و داهینه که  یه شتی یه رده زه
یا شخ پیران و قازی  وه ته نه..  الی جزیری یه دێ خانی و مه حمه هیا ئ وه ته نه.. یا بابان وه ته نه

دی  رقه یا عتبة بن فه وه ته نه..  روانه یا بن مه وه ته ب ژی نه ره یا عه وه ته ل نه به،  و بارزانی یه
یا  وه ته  کو نهورا ژبۆ له، ..  تای یه ددام کوده یا سه وه ته نه..  فی یه قه جاج سه یا حه وه ته نه..  یه
م  رده ر کو هه  ژبه یا کورد ژی بیھتر ناس بکه وه ته ر نه رامبه  و ل به  بھتر ناس بکه ب خوه ره عه

نا  رده یا کورد گه وه ته  بال نه:ب دبژم ره یا عه وه ته ک بلند بۆ نه نگه ز ب ده ئه.. نکوولی دکر
ب هڤییا کو .  کو هوین دیسان ژبیر بکن مناکه ڤن خه نجین که ک قه  و وه  ئازاد بکه ددام وه سه

  وی و جینۆسایدان بوویه ددام کو ب توندڕه سه..   بھ ددام کر وه  سه یا دوماهی ده ناسه د هه
ڤالجمک  نجتر د هه ددامی قه ک ژ سه سه  که ور کو نکاره ک سته یه وه ته ر بوو نه روه هما و سه

ر کیست  بوون ل سه وه ته  هڤی و ئۆمد بۆ بازرگانن نه  کو بوویهددام سه..  فرینه  بئا  ده خوه
بی ده ره مری د تاریستانا عه ک ڤه  مینا چرایه بوویه.. مرۆڤای  .  

ک بلند  نگه ز دیسان ب ده  ئه هـ پویست به ر دادگه گه  و ئه یا کورد بال وی ئازاد بکه وه ته نه. ل به
من وێ بھ  رهه ک ژ به مه رهه ددام تن به یا کو سه رده روه  و په و چاند فه لسه دخوازم کو فه

  . هکرن دادگه
  

 و ب سنج و پرنسیپن  ددامن دیرۆک بلندتره موو سه ژنن هه یا کورد ژ به وه ته دۆزا نه
  .  ژی ها بمینه و دۆز دێ وه  ئهکوردبوون

  
  داوی
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