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  باسباسدا بدا بییشه شه  ...  ... ێێره و له وره و له و ل ل.... کورد کوردییتاکتاک

  
   .که واته من هه م ،رده که مه وهیمن ب

  'کارتید" 
  کمه ۆ کیسه ره نجام، زهئه م به رهه مه نووسراوئام

  یتنۆچڕه که له مه ییگانه ن بیپه رتووک و نووسراوه 
   .تردرابوه رگیا لی  کورده وه نووسرابیه تی که سا

   تاکهینه وه یژنه وه و تویلۆککو سه رنجدان و لبه 
  ه رل سیژاو ئه م گیکشه ۆدراو له گ گریکشکم
  کته رو کاریقه تید  وورده وهیکنینیواوه دا؛ به بش

  ]ێره و له ول[  کوردی تاکیه تی که سایڤیئه لته رنه ت
   .سه نگاندن وسه رنج هه یه خنه ڕ یده خاته به ر چاو

   کوردو دوورهی میکته ر کاریره دا له به رالوازجال
   کان؛؛ووداوهڕ ی کارو کاردانه وه یربه ۆ له زیزپه ر

  یرده زم میگامه ۆ له کیده سته التب  تریه کیبه واتا
   . کوردیر نی تاکینه وه یلۆکنه سه رلیشدا دله پ ،کورد

  
  ه که مه که میی  ییبه شبه ش

به  ،ان به سه ردابه شکراوهی کوردستانیتانه  ئه و وویوه  کورد له چوارچیرن 
 یربه ۆ سه رده ست له زی نه ته وانۆه بیله  که ئه م پ.ته وهندر پله دوو ده خویتهاوو
ن ۆه دا چیگامه ۆ کورد له م کینه ی می ماف و پله  جا ده ب.ت به کارد مۆتاندا بوو

  .!ت؟دا بیو له چ
ه یرساه کتر ده بنه وه له ژی یووڕوو به ڕ هه موو بواره کان ک ساتگامه ۆله هه ر ک 
شه وبه رپه رچدانه وه؛تاله ئه نجامدا به ک، وکاردانه وهکار، کراویاری دیکسسته می سی

خوازه که له به رژه  نویشه  کیه نیم ال به .واتڕ ده یانخوازڕۆ گیکنه وه یره و ته ق
 یک له سروشت و هه موو شت بازنه شکاوه که ئاواالبیت ده رگادا ناهیبه تی تایوه ند

 ده یلکار هیۆ خی فره وانتر له ده وری ێ نویکه  دووباره بازن.ان بکاتڕۆوو له گڕدا یۆخ
 واته ده ..ته ناو بازنه تازه کهن ده گلی ده وروبه ری و ته واویۆت خبکریکاو هه تا پ

 چه ند ی به ندی ان به پیکتر؛که هه ردووکسته می سۆک بسته میربازبوون له س
 تازه یک و فه رمانبه ده ستووران ده به ستنه وه یۆ خی دروستکراو به رژه وه ندیکاسای

 ی کورد له ناو بازنه داخراوه که دا؛له ئه نجامی تاکیاکردنڕ جا.نت به سه رده سه پ
دا یۆ له خیۆ که خ.یوه یاکردن لڕدان و ینه وه وقوربانی ته قیۆته ه ده بشه و ملمالنک
 که .تناپسکڕ  لیۆ خێه ویوه و ده دا ئای به وریلکار هی داخراویک بازنه مه لۆک

 ،]ی وسه ربازیاریامڕئابوورو [یش بازنه له پ] نه ته وه، نییئا، زانخ[ی داخراویبازنه 
   . داوهیسته مه که ده وریله س

که  ،کگامه ۆ هه ر کۆ هانا بردن بیناغۆاکردن به ره و قڕژاوه و ده ربازکردن له م گۆخ 
کدا که  له کات.هیپه رستۆ خیککار، دایای تبسه ریش باشتر مه یان چاکترو ئاسایمافو ژ
 یه کیه تی ناته واوو که سایکڤۆوه ک مر،  بخشیک به دوابه ر وه ک سیواوشسه رل
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  ناشتوان.شان بداتی نیۆ خیشه و ئازاره کان کیوه  له چوارچیت بوونالواز که ناتوان
 ئه مه .ل بکات گ لیۆ و خین داته کیۆوه لکاوه له خ که پیه کانیئازه ره ده روون

 به ره و ی هه نگاونانڵ کوردوله گه یر نی تاکیوانیره که بووه به می سه یکئاکام
 ئه و کاروانه بنبه سته یژاش به دریزگه کانۆ وخیدنائوم، ییۆ تاراوگه ونامیدوورگه 

ه وه که ڕۆ هه شتاکان و کی تاک و ته رایاکردنڕ جا .نده ئاوس لینیه شبڕ ویدوو د، هی
ر ۆ زیمه ۆه وه کڕژوودا  هه رچه ند کورد له م.نا ئاراوه کورد هۆ بی تریکارده ی د91ی

   .رات بووهیجار به م
 ۆن و ستوونه کیی ئای؛ئه و تاکه ] یزوگورت[ر نی تاکیکرۆکورد به ره و هانده ران به ز 

 یان به ده وریتینکرۆ کیککه لتوور، ینه په رسته که ۆگاکمه ۆ ناو کیه کانیه تییمه 
ابردوو وهه نگاونان به ره و ڕ ۆه بڕ توویکڕ و ئاوی کاتیکوه سته هه   به..ندووهئا

ه کالکه ی یکاردانیبرۆب، هی هه ڵجگار قوو ئیکرکردنه وه ی به بیوستدوورکه وتنه وه؛ پ
به  ،تیک نه ژا هاوری که ئه گه ر له گه ی ئه و که لتووره ڵره وه و ره فتار کردن له گه 

   .ترۆده ش و ده ستت لیه وون بوویگوا! ته وهن السارت ده خویک هه رزه کاریده رچوو
 یت بارگه نه ده گاکه بتوانبه و شو، یاوه کانناغ له هه نگاوه نه پچۆ چه ند قیدوا 

 جا ئه و کاته .کردنه وه دووباره ده ست پۆه ک بدا بی البکاته وه و پشوو لیالکیخه م ه
  ده بی ناکاویکووبوونه ڕووبه ڕ، ه وه بوویستا به عه سره ت که تائ..گا ژئاوا دهۆڕ به ی

تر یککه لتوور، ده گای پیه یی له و هه نووکه .تنکده تراز لڵای و خه یاستڕ یکه ه
 وکه یۆوان خله ن  په رنه وهیکت پردته وه؛که ئه گه ر نه توانتده بیدا قیله به ر ده م

 یشک و میده روون ی به رپه رچدانه وه ی ئه وا به ئه نجام..ه که دروست بکایۆلتووره ن
   ."ۆانه وه سه ر خڕگه "واته، تته وهڕده گه ھه یده گاو ل

 ۆ بیشانۆک و هه موو تبھ بنبه ست به جیژاوت له ناو گ دا ووڵک تاک هه وکات 
 ی ته نانه ت جار... ده بیبه ر بیر شت له ده ست ده دا ولۆز، ت بیۆ خیده ربازبوون

 و له ده یه کان به ره و الوازینیی به نده نه ته وه و ئایۆ له کیزه دووره په ریوا هه 
 یکت وویبه ندن مه یکتری به نزیشتنینجا به گه ی ئ.ته وه ده بیشیه تی که سایستدان

 یابردوو و ده وروبه ره که ڕه کسه ر نه فره ت له ی ،شان و پشوودانکترو هه ناسه هه 
 ئه .. ده چوونی هه وۆسان بیهه مد، ته تازه که ووی نویشه ده کا؛تا به رامبه ر ک

ه ده یناغه له وانه ۆ له م ق.درنۆ میژئاواۆڕت و به ره و ژهه ۆڕ یمجاره له ته واو
 هه رچه نده .له ده ست بدات، زاوهۆگیاڕ یۆ خڵک که له گه  سامانیبه هه رچ یرچوون

سه  ، تاکه که سی و ئازادڤ مروی و مافیموکراسی دی که بانگه وازئه و تاکه واده زان
   .ژئاواۆڕن ده کات؛ له ی دابۆ بیتای خه ون و خه یرتاپا

شه و  کیدووباره له ناو ته واو، ت له وویهه مان تاک به دوورکه وتنه وه و ده ربازبوون
 به له ی ئه گه رچ..ان خاته وهی دووریشک له مناتوان، ت وی ده ژیه مه کان ته نگوچه
نه له یز و ئه وۆش سی که ئه و دروسده بۆ بی تریه کییشاۆ ئه وه شدا بڵله گه ! ش دووره

 ی به هه ستکردن.ته وهنتویدا ده یۆه و به سه رخیی ده رونیکتاراوگه دا؛که ئه مه ئازار
تر له بازنه ی که ئ...]ییۆاستگڕ، یهاوده م، یوه فاددار، یزۆسد، ه کئه م[ یله ده ستدان

کدا ده خولته وه و په له قاژپیه تی ه له فرت و فو هه لخه ۆ ودرکه ، ه تاندن
   . ده باتیووخانڕ یرجار به ره وئاکامۆز
 ییاسای یکوه ت به ش ئه م کاروانه دا ناتوانیه که می یناغۆ له قیجاله به ر ئه وه  

که ئه ، ه کان ده باتییاسایگا ناڕ ۆناچار په نا ب،  مه به ستینسه فه ربکاو بگاته شو
که خانه ۆ فریگه ر له رۆ زیکائه وه تا به پوولو پاره ی ...هیسکه و جه ربه زه یش ریو
 یگه ڕ ی؛مل دراوسی تریکت ووۆنه وه بیڕاله سنووردان و په ی، "ت و به ختتۆخ" وه
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 ئه و هه موو تاوانه ۆش بیده کاو هاوارر ده ستپیچاو و نڕ یۆره دا شان ل..نه هاتهات و 
   .ریچته وه به نیش هه رده بی سه ره نجام. کاته وهیه پانیک نچ ده ستیه

م  به .توخڕ زوو ده ی ومه عنه ویماد یت له رووز نه بر به هۆناغه دا زۆتاک له م ق
   .گا که به رناداتڕ یه خه یت و ن ده زاناڕۆا نه وه به دڕسان گه ید
ه پاشگه ییاکردووه و ئاماده نڕ یه که لیه ی ئه م نه فره ته گه وره یکارۆش هیئه مه  
  :ته وهزب
   .یرانکار وی و جه نگی سه ربازی باریریه شبگڕ -1
   . به خته وه ریک داهاتووینیت ونه ب ووی ئابووریمانڕ دا-2
   .ه می سیھانی جیتان وویز له رڵمه ۆو ک دواکه وتو-3
   .گامه ۆ ناو کینه په ستۆ ک-4
   .ڵمه ۆ تاک و کۆه ک بییچ ئازادی هی نه بوون-5
   .یه تیاڤۆ مری مافیه چاو نه کردنڕ -6
ه به یگه ڕ ئه م یت و ملاگربڕۆک خ به هه ر نرخیه سووره له سه ر ئه وه یۆهه ر ب 

 به یشتنی گه یک که له ئه نجام کاره ساتی بکا به ته واویاز ریشۆ خیرنه داو د
   .یڕته سه رب،  و به خته وه رۆشک پیک داهاتووۆژئاوا بۆڕ

،  تازه تردایک له ناو بازنه یرخواردوویه که م و گی یناغۆ کورد له قی تاکیالساربوون
 تر یکان خه یانیژ یبدا؛سا پیۆ وکیکاته وه له حه ز و ئاره زووه کانی ساردناتوان

 جه یگه ڕه یۆ هه رب.. بدا به ده سته وهیۆ و خان سه رکز بی ژیمچه مافه یئاسا؛به م ن
 .مار ده کاتۆ تۆان بی له ژیاو نه پچیایدیک تراژره یزنج، اکردنڕزربه و سنوور شکانو 

ته وه  له نه ڤۆ مری مافی شووشه به ندی به ر ده رگاو په نجه ره ینه یق و کڕ یتاهاوار
 له ی که قوربانیه ی و ته قه ڵ ئه و هه موو هه و.ته هه ژاندننه کگرتووه کان؛ده هی
 یناسه  کورد پیه کیه تیت وه ک که سادانان پی دان]U. N[یکخراوڕشتا ه، ناوداپ

 یر ئازارو ئه شکه نجه  که له ژیرانه یده داته وه ناو ئه و قه  فڕکو تووبه ، بکا
   .]تنناسی ده یر که ره که یته داگ وویه ناوب[کردووهیاڕ
شتم که ی به وه گه ی؛ ئاخری خه ۆئ:"تک ده  پشوودانینجا چاو ده کاته وه ودوایئ
ت ئه  ناک! تچ نه بی له هیکخراوه ئاگاڕت ئه م  وانه بۆ خ.!"تم بان لیگو

   .!انه؟یو سه پاندووژراڕ دایانه ی ئه م پالن و تاوانکاریژه ۆه له پریک نندام
ت ده  به ئاشکرا پ...}ییشه ی هه میه تینیتۆڕ{نه و کاغه ز واژوو بکهنه بجا دووباره و

ن کسیبیان له مه حمووی ئاگایوه ک ئه وه ، ت دروست بکهۆ خۆ بۆ دریک  زه واش نه 
 تا داب و .یۆ خۆه بیسه که ی کێره وله وت لی چه رمه سه رپ یانیکدا ژ له کات...! تب

   .ی په نماوی که لی نه که ۆته کنه ر
   ..بوونی راز..داگرتنۆ دان به خ..ییڕچاوه 

  :ژئاواۆڕته یگا ده گه ڕبه م هه موو ئه رکوئه سته مه ش؛به دوو 
  .}U. N یه یر ساله ژ{ییاسای یگه ڕ -1
   .ره وهۆ زیک پا ره یۆبه ه} سکیجه ربه زه ور{ یی نائاسایگه ڕ -2
ت  واده زان.ت تر ده زانیککبوونیبه له دا، انهیگاڕک له م ه کی به هه ر یشتنیجاگه  

 ی و بارانێ له باوه ش ناگری غه م و نه گبه تیز هه وریژئاوا هه رگۆڕ ینی شیکه ئاسمان
 خزمه ۆ داموده زگاکان بی ته واو.تنت نابارده سته  بیکان به سه ر خه ینه تیمه 

ت وهه نری له مه ودوا چه وسانه ناب.. کارده که نی گشتیه به رژه وه ند و لیتگوزار
 یکانی ژیووڕره حه زو ئاره زووه په نگخوراوه کان به  ل.تده در پیۆ خیک مافمووشت

 یتنو تیۆ وتامه زرییھاوتا تاده گا به بیه مه کڕ ی و ئازادده که ن پیشادومانپ
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ژئاوا بحه ۆڕ یببه رر س له ژیی هه تاۆت ب ده روانۆ بی وا.تنده شک پیۆ خیکسس
ا یه و شه رم و حه ی نی باوی ده ستکورتیتر نه بوونی ئ.ن بالو لی دیخه ۆته وه و ئس
   .تش باس ناکرینیکه ن پۆب
 .نۆخیت ده  بیان له چیشی ده که ن وحه زی حه ز بکه ن له به ریکان ئه وه ره خه ل 

 ده مانچه یاتی له جیک خه .ده م به خه نده ن شهیته وه و هه مه که س ناب لیقڕکه س 
ک چ شتی ه.هی هه ی  بکهی ئاره زووی ئه وه ..ان به ستووهیکان له سه رنینۆله رفیلس

وه به رهه  به ر.. وه رگرۆ بیز ناوه ستیک له رژۆڕتر دانه ی چ..ت ناویواسته و ماستاو
ک نهه موو شو! ته وهز ده سکو گسک ده داو سه رم به ..هی نبوونه وه داۆشه له کیم

 سه ! خواکهیئا}؟ت بده میارمه تین ده توانم ۆچ{ :تده کاو ده ت لیشوازبه خه نده پ
ته وه هاوار بکه ڕ بسویووتڕ به قون ۆڕوه ی نیژۆڕت به یره ده توان ل...ێره وئه و ئیری
 ی به رزیه لوتکه یئائه مه ..!ده ده نت پ گورت ده کاو نهینه که س سه ، ..ی
   .!یاوکوژی وپیبۆ وقی؛نه ک ئابروو هه تکیموکراسید

 ونه ینییئا { یچکه ۆری ب له هه رسی کورد به پاشگه زبوونه وه یر نیناغه تاکۆله م ق
اساو ده ی به یه دومانی شای ئا ماژه ی؛ به هه ر ده په نجه }یه تینای وچیه تییته وا
   .ته وه ده بیه تی رووکه ش شارستانیمه نی دیت و سه رسامنژئاوا ده هۆڕ یوورست
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