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  یاسا و ماف بوون له کانیشمان پر ده سته ئاوده..کان رپرسه ر مزی به ی سه زه ی و مه  مه بوو به ویژدان ده خۆزگه 

 
بۆتانیئیمان 

ی  ده ک مرۆڤانی سه  وه تکی تر ناچت،مافی هیچ شتکمان نییه  هیچ ملله تین ،ژیانمان له بهگ تکی زۆر نه للهیی کورد م ئمه
  .وامی رده  به دات به م ده نجه شکه ه ئ تانهووم  وتنی ئه  پشکه ویهۆب، م وتانه ی ئهک بیست و یه

ی مۆبیل و   کامیره  ڤیدیو یاخود به  به یراوهگ که  تاوانه  که وه  له ک بارانکردنی دوعا ،بجگه ن وهز وداوکی ئاوا دڵ تهڕ
 ترمان پ کی  هیچ راستییهت للهیمک   وه ئمهکات،  دهی  ئاشکرا دیار  به ته هه سه  ب ده م کچه شوازی کوشتنی ئهاستی ڕ
م   بهبیسین  و باسی جۆرا جۆر ده قسه..!کاندا یاندنه ستگای راگه ودهمو دا  له نهو نمورپرس، بۆ کی به الیان  له ینراوه گه نه

   تازهنن و بن هنـ شتکی گرنگ دا کانی پش کوشتنی دوعا به استییهڕس  ندک که  هه ییه  وانه ؟له.. استهڕ یان نازانین کامه
وای  الم مافی ڕه ت،بهب ربار ده ی دوعاکان سه  و لیسته وه رته  دوعا ناگه استه ڕ!  یه انه دڕند یه م شوه  ناو برد به دوعایان له

 ند  بهنوسی کورد  رۆژنامه نده ر چه هه(یاندن دستگای راگهوموت و دا ست هه  ده له داخواز بکات ت و بزان کان  راستییه ته للهیم
ز ڕی  ت نیشانه للهی مۆ ب ت ستھه  ده کان له یاندنی راستییه وته و راگه کهوسو  هه م چۆره  ئه چونکه) ته ست هه و دیلی ده

  ک تاڤگه  وه م شوازه هت و ب للهیکانی تری م نگاو بوو مافه م هه که  یه بته یادنیش ده  و راگه  ناوی کورده  که ته للهیم م  له گرتنه
ز  ک حه ک مینه ،وه یه م و پویستیم پ که  ده م مافه داوای ئهی کوردم  وه ر ئه ه ب منیش له. رژت   ده وه  خوارهۆ ب وه ره سه له
  م جله ۆچی ئهیاخود ب..ن بوون ۆکانی چ ندییه وهی هپ..ن بوو ۆی پش کوشتنی دوعا ژیانی چ فته م بزانم ئایا دوو حه که ده
رێ  ئهپرسن  ی دهدرت ل  ده  سداره  مرۆڤک له کات یھانهم ج کانی تری ئه شه  به ؟ له..ی دوا وشه..وردابو  به ی له ش وسوره هڕ

  وه ئهژار بیت  ر هه گه  ئه، یه غه ده ز قه ی حه  کارهنانی ووشه ت به نانه ش ته گای ئمه  کۆمه له"؟ زت چییه تاوانبار دوا حه
  .! یه دواوه  و ماڵ ورانی به یه هبڤ
   بزانم ئایه یه  هه وه رم ،پویستیم به  سبه  به  وه بو  م خاتونه  ئه م که که ست ده  هه وه فیلمی کوشتنی دوعام دی ی که و رۆژه له
 .. نگاوکی قورسه  هه مه  ئهی زانی مان کات ده  هه کهویستی ؟ ناوی خوشه به  وه  ماه رکرد له  دوعای ده  ک بوو که سه و که ئه
ر ی جۆرا و جۆ  شوه بیستن وبه  به ئمه( ه من بیستوم ی که وه ئه! م کچه  ئه بۆنکانی کوردستان مو شاخه   قورسایی هه هب

ی  ما وک له هدوعا ش. دوعاڵ گه  له بووه ویستی هه ندی خۆشه یوه ه پ  کورد بووه که هکوڕ)ن گه کانی دوعاکان پمان ده هنوچ
ن   به وبت شیمان ده  په رده  نامه م کوره م دوایی ئه ی خووی ،به که ویسته ڵ خۆشه  گه دت له  واتا هه وت  خویان ناخه

میان  ز و خهک ڕ یه کک یاخود مرولهی مریش قه  به!  دڵ نییه ازی نین و دعایان بهی دایک و باوکی ڕ وه ر ئه  به  لهشکنت ده
زگاربونی  و داخوازی ڕ  شانه کی به  چه  که  نییه سه و که ت ئه نانه ش گر ته شۆره( ش گه  شۆره م کچه  ئهۆ ب خواردوه نه

ردباران و   شونی بهمان  هه ببرت بۆ  که یه وه نی ئه  شایه و کانی دوعا تاوانبارتره  بکوژه  له م کوڕه ئه). کات نیشتیمان ده
 کوشتنی  ک دوعا چونکه ردباران بکریت وه  نام به..ستم وه  ده لرهسوا بکرت، ت و ڕه ڕو وهمان ش هه سوا کردنی دوعا ،به ڕه

 کاتی برسی بوونی  وو بات لهڕستان  نگه  چه ییه له  وانه ،له  شتکی ئاسان نییه  دڕندانه م شوه ت به تایبه مرۆڤ به
س نادات و  ماری که له تر بت په کاتک پارزت نی خۆوی دهستا نگه  وچه یه وی ههۆ سیستمی خڵ  ئاژه ک، چونکه ئاژه
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  ت له سیش نه رونی کوژرابون،که شی دوعا ،ناخ و ده ی کوشتنی له وه ر له من دنیام به!!!!!!!!!…تی ناکات ت له ئاوا له
  ...بت واو ده  ته  نا مرۆڤانه م جوره ان بهی که ندیه وه ه پی زانی  و نه کاره رزه  و هه نی دوعایه مه ته هاو  م کوره  ئه ییه وانه
نی  مه ،سانی ته و پاشان پ بگاکار رزه  هه  بب بهدواتریشتا کو  دایک نابت ،  منای له س به  که گای ئمه  ناو کومه له

ر   سه بت له  زاڵ ده رم ی شه وشه بین،  دایک ده یی له وره  گه  بهموومان  ،هه ویش زستانه بین و ئه رز ده ک وه ت یه نانه  ته ئمه
 ڕژمی   کهچن  ده نهاچو   له گای ئمه مژینی کومه  هه ناسه  بیرکردن و هه....دتهویستی  ز ،خوشه ی دایک ،حه شهو

ت  نانه ه ت یزانی که گا باش ده ریتی کومه  داب و نهی پ  به م کوڕه ئه.چاڵ کرد  به دا زیندهکانی ت نفاله دکتاتوری عیراق ئه
گای   کومه  چونکهکم، یهبت  قورتال ده)ک موی ناو ماست وه( ئاسانی  شی بهی دوعا ،خۆ نی کشهکردر سه  چاره بته  دهکوشتن
پ وک گر  وه،متر و الوازترن کان که زیدیهئزیدی بوو و ئ دوعا ،میش ،دوهدات   سزا ده تاوانبار وزی م گه  ڕه میشه  هه ئمه

  .نست مانان بوه موسر  مبهار ناتوانن به
  

  گاته تا کو ده..کات ست پ ده ژاران و کرکاران ده ند چینک ،له هه  چه گا پک هاتووه له  نر و م ،کۆمه  له بجگه
ر   سه کرن له ش ده کانی ژیان دابه  ماف و پداویستییه م چینانه  پ ئه  به وه داخه به.ت داران ست هه کان و ده رپرسه به

م  ی ئهم شکی که به  کوردستان،  باشوری لهون مرۆڤ  س مل زیادتر له  له  برتییه نیشتوان که هی د پ ژماره ک به ،نه ئمه
ن و کر  پر ده مه رده م سه ڵ ئه  گه  ویستن و گونجاندن لهی پ ان بهویکانی بژ رجه  مه  وکرت یریان ده ک مرۆڤ سه  وه مرۆڤانه

 یه بایان هه  ئاو و کاره میشه ر هه و سه ره کان و به رپرسه چی چینی بهۆ ب بوایه ر وا نه گه ،ئهر  سه نه به یان ده ژ  ئاسوده به
  ؟؟؟؟؟..!!!!!ژین ت و بارودۆخ دا دهوومان   هه  له ی که وه ای ئهر ڕه سه له  

کانی  کیه ره سه  هجر  مه ره ر هه سه کو له ش کردن به ر ماف دابه سه ک له م هنا ،نه  وکهچ ب م نمونه برم ،ئه م ده که ته  بابه لره
  . مه ر ده م سه  لهراندنی ژیان گوزه

  
ی  مان شوه هه  به  که یارهوا د.ر م کورد سه  له یه  کورتم هه زۆریکردنک شی وه ر ئه  به گام کرد له  باسی چینی کومه

ن  هوان  ئه) یه مو ژیانیان کشه  هه نده رچه هه(گرۆپی م ب کشه،.کگروپ  ند   چه ی کوردیش پک هاتوه له مینه..گا کومه
گروپی م .بینن  وا ده  شتکی ڕه ریان به  سه  بوونی نر له و زاڵ رجکیان نیه  هیچ مه ژانهڕۆراکی ۆ کراسک و خ  پتر له که
 قوربانی و  بن به مو کاتک ده هه.. نازانن سه له بازی و درۆ و ده نه  چه م گرۆپه گرت ،ئه کان دهعــادوموو   هه  کهپاک
  رونیان به شیان ناکوژرت ده کانیان وله ویسته ڵ خوشه  گه دین  له  هه ی که و دوعــــــــــایانه کرت ،ئه میان ل ده سته
  ی که و نره کات،ئه یریان ده سانکی سوک و ب ئابرۆ سه ک که ا وه کومگ  که وه  له ،جگه  دایه نجه شکه هر ئژ وامی له رده به

ر سوک  گه ئه"وترت  م ناکۆکی پیان ده که  یه ریان،له  سه بت له گا زاتر ده  گومه ن لهوھاتو ههی   گه  وله خۆشیانویستوه
  کاتهڕو ب  ته ست هه  شون و ب ده پشت و ب یه م م ئیتر ئه!ر دنن  سه زۆر جاریش ژنیان به"..وتی که  ده بوایت دوام نه نه
 ۆکات و ب  ل دهتیان فره گاش نه کومهن، که  لدهان حاشاییان کوژن  تا رۆژی مردنیانشی ر نه گه س و کار ئه ؟؟؟؟؟که....ێکو
   چۆن له  یهم م ، ئینجا ئهکات ده) الل حه(هنت  ،یاسا و دادگاکانیش خونیان   ده کاریان ی خوی به هندڕندی د وه رژه به
 و   وا ڕاهاتووه ک دا که گایه  نو کومه له.. قوربانی  بت به رباز کات و نه ی دهۆ بتوانت خ داشبنکوقمو شون و  هه
  ورت ؟؟؟  قوربانی ده ت به نانه ته

 هیچ شونیک ئش و  ،له یه پتیان  وه  کارتی نوو ده مانه  یان ناو بنم،ئهم بسپور ناوی  م به که ز ده گرۆپکی ترش،حه
ر ئاستی جۆرا   سه  له )نبزنس( ی م..نسی خۆیان ناگۆڕ ندی که وه رژه به    و ندییان زۆرن وه هستت، چاالکی و پ ناوهکاریان 
  نهاڕم بسپو یش ئهکرت ،زۆر جار ر ده  سه ڕیان له  و شه رمه یان گهڕ بازا میشه عسی هه  به نهـۆشار و ک ک موسته وه..و جۆر

  .ن به  ناویان ده و له) کانعــادو(کان  گرۆپی پاکهۆن بو که  دروست ده بوختان و کشه
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  وه کانه شاره الیان مسته نفال بکرن ،له ی ئه وه ر له  به مانه  ،ئهنفال کراو م فروشراو و ئه ناوی   به یه گرۆپکی تریش هه
وت لیان بکوت و  سیش نایه ل ناسنران ،که  قوربانی گه  به یش ناچارانهی،دوا..نزی دوژم  مه ن بهوکرا بو..نوفروشرابو
 رۆژان   رۆژک له مانه ر ئه گه  ئهعـــاهید بوونی دو دوای شه..ن کرا،ئابرۆیان تا.. ب ئابرۆن  الیان ،چونکه بچت به

تاکو ئابرۆی مژو  تیان گرین، م شاخانه کانی ئه هرد و بهرز بمنین  می س شاخی به  که ب به  کوردستان دهۆ ب وه نهڕ بگه
   ..!!  وه  خونیان بکینه به
    )..! یه واسته( بهبا ک ئاو و کاره ست دان و ئابرۆ کینیش وه  ده برۆ له ئا نده رچه هه

تی  اریهژ  ههری ی هاوسه  هالنه  تۆپزی له  و به هویان خۆشویستو کان م شوکراو رپرسه ها جار به نده خۆ چه
  ؟؟؟؟..!! وه ته خون بک  ،تاکو دواتر به چوه هست ن  ده ئابرۆ له....رهنراون ده
  

باتی   خه  له بگره..وستی پاک و زولی جۆرا وجۆر ن هه ربانی خاوهوهید و ق  خونی شه  له ی کورد په مژۆی ئمه
یرانی   تراجیدیا و قه وه داخه م به ،به..بت ربار و درژ ده می سهوا رده  به ی قۆربانییان به لیسته..دداری..نیشتیمانی

ی ومو ،ههڕین نفال و راپه ک ئه ل بت وه یان هی گهعــا،ک کوشتنی دو  وهس بت  که  هی تاکهچمان ، که ته للهیم
 کار   بهکان وداوهڕی و سوودی خوی ند وه رژه  بهۆ و ب که ر یه  هه وره وک تا گهچ ب کرت،له یر ده بازرگانی سه)ی فقه سه(ک وه
   ئمه ،  یه وه النی تر ئه ڵ گه  که جیاوازیمان له.ربگرت  ی ل وه چژ وتامی ۆ خ ک که یه  شوه به  وه یتهگ ده هنت و ده

 و  ن نییهکانما نکاریهڕای گو شهخ رج و نه  مه  بناغه  له کان نابینین ،چونکه انکارییهڕم گۆ به..ین ده قوربانی ده
  وه سانه ،کاتی حه هیده بات و شه خهو وم م هه  بژین دوای ئه  ئاسوده  نین به وه نی ئه ی کورد شایه  ئمه ئایه..!!!!! کشاوه نه
ی ورهاتو سه  ناو رۆمان و فیلمی به ت له نانه لی کورد و ته  گهۆ مژو ب بن به  و خون ده ی ئاواره ی وشه ؟که..هات  هن
 م که تان دهومو ی هه ستهڕائا  سیارهرم پ ؟؟؟؟ئه..رمان ل بت وه خته ی به که تی جوله لهیلک م  وهدنین، کاریان  مان به هک ته للهیم
ی  رنامه تنی بهڕژرکی دا  ئهکان وره  گه  ،  کردنه رده روه  په  بهیانویستی پکان هبچوک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..وکچ و ب وره  گه به
با  کاره.. هریک کراو  خهیمان پ که له  داڕژراوه و تا ئستا گه  ساه  شانزه ی که یه نامهر و به ره،ئه سه کردنیان له رده روه په
یز ڕ  نزین و دوو س رۆژ له هب  ووت  نه ..له لدان لھه م کوشتن و هه..پرکردن) به ده(بون و ئاو نه.. کین بوون و مولیده نه
ی  رنامه گۆڕت به  بت و نه مه  ئه وانه تایف و حه..رز ی به  و پاییه  گیرفانی پ و پله هشار ب عسی و موسته  به نهۆک..  ستان وه
  مان، رله پهت و  ست هه کان و ده رپرسه به

  ؟؟.....ی دت  کهی وه سانه و ئاشتی بژیت ،کاتی حه  ئاسوده  به  نییه وه نی ئه  کورد شایه م ئایه که  ده م دووباره که پسیاره
  

زه  بهۆت ب کی تایبهسۆپاسره ڕکو  کانتان وه سین و کردهو،هیوا دارم نوعــــار دو  سه وسی لهوتیان ن  بابهی وانه ،ئهکان   ن
  ).تیو هه( کوردی سویی  ینه مۆ ب وست و پشت گیریتان پویسته  هه چونکه.ک وا بت یه
  م ،ئایه که  دهۆتتان ب  دانیشتوم و باسی مافی ئافره من لره یوانی کرد و وتجکی  یه کدا قسهۆڕ ک یی له هجب ه ریوان هه مه

 ؟..کن م یه  و کرده سم،قسه مان که  مایش هه من له
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