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  .  باوکی بۆتان!.. نجان و وانی کورد مرۆی گه ژیانی ئه

  
کردم  تی وای   ستی کوردایه الم هه به، تکی ولۆ بووم رقای نووسینی بابه مک بوو سه ده

  ندک له  هه  چونکه، م که مبار نه تی تاکی کوردی خه سایه که، م ده س ئازار نه دلی که
وا ، کان پکھاتوون رپرسه  به  کورده سایتیه  که  له که ،وار خونده زانی نه کانی نه خه
ی  وه وڕه چوونی ڕه نی پشڤه  شایه  مرۆڤانه م جۆره وت ئه رکه  بۆم ده ون که که رچاوم ده به

یاڵ و درۆ  نی خه و به  قسه نھا به ته، ن نجامی ناده ر ئه به و ه  کرده کسان به ژیانکی یه
   که یه سپکی باداری هه ک ئه ها بیر و بۆ جونی نادیاری وه ده ک سهر تاک کو هه به. بت نه
  . ن رگیز نایگه هه

  شه ندی و گه یوه گردان و په، کنیک  مرۆڤ و ته کانی سرووشت بریتین له رماوه کۆنترین به
ماکانی   بنه ر به رامبه لۆجیا به کنه  هۆی گۆڕینی ته بنه پکردنی نوانیان زۆر جار ده

  . ت ستانیهشار
 تا  واته، وڕۆدا میزادانی ئه ڵ ئاده  گه راوردکردنیدا له  به ی کۆن له مرۆڤشوه مین که یه 

تادا  ره  سه له،  ،  دوو ملیۆن سای خایاندوه   وه مه الی که مۆی پک هناوه به ی مرۆڤی ئه شوه
ستی  روهی جنشینی دهودا قۆناغی گ  دوای ئه به،  ڕاو و شکار کانیان بریتی بوون له کاره
  بووبه ستی پکردو ده مژوو تای ره سه شدا مه ئه داوی له گا پک هاتن ڵ کۆمه تا کۆمه، پکرد

هۆی  بهو. کانی مژوودا ڕه رخانی الپه چه  وه کانی مرۆڤ له هۆی پزانینی ڕووداوه
ێ  ی نه و پشکنین هو هك دۆزین له گه،  سروشتتکانی  گۆڕانکاریهر  سه لهمرۆڤ  ردانی ستوه ده

پشکنین و ، ر بن وه خته  زیتر به مه رده م سه کانی ئه ی خه وه  هۆی ئه بۆته  که، . وه  کایه هاته
و   له ر بوونه کاریگه، وتوون ست که  رده وڕۆ به ی تا ئه زنانه  مه و کاره م هنانی ئه رهه به

کانی  وته ستکه م و ده رهه ی به وه کردنه نو  له، خشن کرن سوودبه چاو ده  ڕه ی که گۆڕانکاریانه
  . وڕۆماندا ئه
   به  ناسراوهکی ستراتیژی و ناودار یه لک ناوچه گه   وتی کوردوستان به ک زانراوه  وه
 کک یه ری ابه ڕ  ئمه یهابو ده   که یه وه ر ئه  به ر له هه، کانی میسۆپۆتامیا  ناوچه کک له یه
 کاروانی  کو ئستاش له م تاوه به،  بوینایه مینه رزه م سه ئه کانی وتوه  پشکه تهو و ره  هه له

  ر به سه وڕۆش ژنان له کو ئه  تاوه  که یه وه شی ئه که نموونه،  پاشدا ماوین تدا له شارستانیه
کی  تیه ش سووکایه مه ئه، کوژرن درن و ده  ده نجه شکه تک و نامووس ئه نجامدانی کاری ئه ئه

ش  مه ئه. چت ده ڕوه به ری و دادوهیی ب بریارکی یاسا  به ژنان ر به رامبه  به  که ڕووته
  . گای کورد  هۆی زڕاندنی ناوی کۆمه بۆته

 که، ر بگرتایه  وهیانۆخ کیانی  گۆتیه پیره  باوه میژوی  کورد سودی له بوایه دا ده ره 
. دا و کاته گای ئه  نو کۆمه ا بوو لهوتکی ئاشکر ڤدی ڕه کگرتنی هه  کسانی ورزله یه یه

وتووتر  شکهپلک  گه، کان  گۆتیه ی کورده و ڕۆژگاره ی ئه لگا کۆمهتی ژیانی  کی و بلیمه زیره
وڕودا شانازی   ووتانی ئیسالمی ئه لک له  گه ی که ستوور نوسراوانه  ناو ده  وبه بوون له
  . ن که  ده پھوه

رزی  ها ده ده  سه ئاشکرا الم من زۆر به به، م دهب سک که ری هیچ گه ج له رزی وی ده من نامه
، دیارنبۆم  و  شه ك مانگه  وه کهبینم دهرگی دایکان و مندانی کوردوستان   جه  له شاراوه
 ترسی   بهر رامبه به رژن ده فرمسک  چۆن  کهبینم  دهت سه  سیستی باوکانی ب ده کزیو

  . ی ئیسالمی ریعه  شهواکانی ئاین و یاسا ناڕه
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   و نجه شکه ئه م  وا به زنی دژی خودا کردبت بۆیه تی کورد گوناهکی زۆر مه تۆ بی میلله
 ی وه ته  نه بۆچی رهو ئایا خودای گه  که  هك پرسیار خۆی دا به  لره مه نالننن ئه ده  وه رده ده

یاخود  ؟ کردوه  دروست نهزاد  ئا گشت جیھانیی ختانه به خۆش ته و میلله ك ئه ی وهشیکوردی
 بت؟ میو خۆشیدا نه ئارا  مندانی جیھان ژیانیان لهی ک زۆربه ی کورد وه مندا!بۆچی
 و ؟بن ر نه وه خته جیھانی به تانی ی ئافره ک زۆربه  دایکان و ژنانی کورد وه!بۆچی
 ! بۆچی  که یه وه یار ئه پرسمووی ناسکتر  هه له. بت اشکرا نهیان روون و ئ ۆژانه ڕواری شونه

  بت که یاڵ و فانتازی نه  خه  ا لهنھ  ته ی کورد کهو وی کچ و کوڕ نج هی گ ژیانی رۆژانه
بیندراو  نه ریای ده ناری لم و زیخی کهر   سه  لهدا گشت ژیانیان له کانیان وه بیرکردنه موو هه
و  نجه په  ناو له، کان کورده  هفریشت  ی ناسکی خی کچه مامه لوی ئاڵ وشه،  وه وسنهون ده
  . نن  بژهپ مۆسیقایان یال خه به نھا  تهر گه مه، انی کوردنج ی گهکوڕ ستی ده
ش و  و ڕهإند مندالکی ج چه  وه یالیه خهریا  ده  و  ئهناری ر که ردکی سه ر به ر هه سه  له
   مایۆوه به ش  کورد انه الهمند و  ئهدایکانی، ن که مان ده گه کتر ڵ یه گه  له  شی تدا که گه
   ناسکۆنه یاله م خه نابت ئه... بۆجی! بۆچی،  وه وزننه گه  خۆ ده که پۆی ئاوه هل ش گه له

  . مان لگاکه ك بۆ کۆمه استیه ڕ  ببتهی و  د بنه
و رو ک  له  انه جوان  و فۆرمه و شیوه  ئه بۆچی!ین یه بکه  خۆمان ك لهب پرسیار  ده راستیدا  له

ژیانکی   بۆچیو یین که دی نه  بهم جیھانه نجان و وانی ئه همو گ  ههك وه کچی کوردیش
  ین؟ که یان بۆ دابین نهالی و دلشادیخۆشح

 یکیال  خهرم و کی نه سۆز به، ستی ژیان ههبن   نه وه شایانی ئه  کوردی م الوانه ه تۆ بلت ئ
 کی   شه ھا بهن بۆچی ته، کریت  نه ئاماده  بۆردیان گهبله ی بن کهرۆمانسو دیداری فلم   

  . ن راستیدا ناتوانن باسیشی بکه
  ریان نه به  خه و زوو به وه نه که یان ل نه کانیشیان رق و تۆله وه ر خه گه  کاتکدا ئه  له مه ئه 
، ئازادکی  هی ندیخانه به ک وه کانیان ژوره ی  سپیه و میچه کانیان جارکی تر به و چاوه ننوهه

  زۆر جار که، خۆیان ی هک ترسناکه  کۆنه قاوغه وه رنه گه ده، و وه ش دنهۆ به هکاتک
مانیش  ئه و ببن کانیان ونه ئاگاداری خه انیانو باوک دایك  له ک هی هک  وه ترسن نه ده

  . نی ببنروو کی ده  سزایهتووشی
 مهبۆچی منداتیان ژیانی رینتخۆش یه  شاراوهسته م هه ی کورد به نی ئو فیرۆ  به 

  فیرۆ  به که یان کۆنانه و رۆژگاره له ساتك توان  جاریکی تر ده جیھانه م لهک ، بچت
 و  و خه  وتوه ختوو دواکه سه  گاییهل م کۆمه بۆچی ئه،  وه رنته  بگهیان بۆ بتوانتچووه
 بندا  له کانیان هق و جوان ه ز ناو چاوه  له رۆ رۆژی نیوه به م مندانه ئهکانی  یاه خه
وتی  هئاین و ڕ  ناوی  به که خۆش نه زان و نه سانکی ی که ر تۆله  به له نھا ته هنن رده ده

 و نجانه م گه ئه ماکانی رهه به موو  هه له  و ئازادیستی ربه سه، یتی ئیسالمی کۆمه
  . یانخنکنن ده ون  که وت ده ه زکانیان هو بیرکردنه
 ناوی  ن و به که ده  داوای هسلمانان وم م  ئهکانی  گروپه ندێ له  هه ی دیموکراتی که ه کوا پرۆس

من ، کشنۆچونکانیان راببۆ ب یلك خه ن که  واده  که انهئاشتیخواز  ومۆدرن یژیانکی ئاین
 ی وه جونه ستی ربه سه! من نازانم، ترسن ده  ئازادی له  نده وه  ئهبۆ لکه خه م ئه! م ت ناگه

ر  گه  ئه؟گرێ ئایین ده فتو رگای  ره له خراپ  کارکی! چکچ بت یان کور کورد نجو وانی گه
کی  ندییه یوه خودی ئایین په... کار بنن بهوتی مۆدرن  س و که نتق و هه ه لۆجیك و م به

م  سی سھه  پویست ناکات که وه، وره ۆڤ و خودای گهمر نوان تاکی  له  رونیه  و دههانرۆح
ر  هه، رز زدانی به یه تی کاله وه، ر پرسی  به بکاته خۆی دینی و ئاینیی  ناوی لپرسراوی هب
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الو  م مه ئه  که وه نه، رپرستی  به خۆی ر به  هه خۆیی ینده ئای س پاداش و سزای خۆی له که
ت  سه م ده آ؟ ئه م من ت ناگه ؟؟؟!ن که رده رمان ده  فه  ناوی خوداوه  به  که  ئایینیانه پیاوه

 کانمانیان نجه ی گه  ئاینده که خشیوه به   ئایینیانه و شخ و پیاوه مه م به ی ریه و دادوه
 بکرت بۆ  وه ها لکولینه  ده دوا وه مه ب له ده...  انه ارم پرسی ئه!!!  وه خه دۆزه خستۆته
  . مرۆماندا ی ئه نیه ده و مه لگا شارستانیه م کۆمه تی ئاییبی له سه ندی ده سنوربه

موو مافی ئاسمانیو مافی   هه ر کردب به  سای تپه١٨  زیاد له نی مه  تهنجك ر گه گه ئه
 و وه ستیان و ئازادی بیرکردنه ربه  سه!ی بۆچی ئه،  کامل و بالغ بوه  و وه یشتوه پگهمینی  زه
 زانن  خۆیان ده  بهستیشن ربه  سه نده رچه  هه مانه ئه! ب  بۆجونی خۆیان نه به فتاریان ره

  چونکه، ن کهب   تانه ئایه م ئه ی وه لیکۆلینه و هو نتقی لکدانه ل بۆچون و مه گه فتار له چون ره
 بۆیان   که وار نیه  خونده نهالیکی   مه پویستیان به و نبیررن و رۆشنبیراو خۆیان خونده

  . تر نازاننتر هیچی ا زی وه  له  که وه  میشکییانه  بخاته ی ئایینده ژیانیباس بکات و ترس
 تب دهشیان ۆر خ  هه هن وکانی ئایینی خۆیا کاره دی  هنانه  به ر پرسن نجان خۆیان به  گه

  فشاری ونه  بکه که وه نه، گونج ده ی رۆشنبیریان ڵ رژه  گه له چۆن که، ن  بدهر سه ی لهبریار
  ی له وه  ب ئه  به ر کردوه به زی لهتکی قورئانی پیرۆ ند ئاییه ا چهنھ  ته ک که یهال یری مهازان

  یانه  مه و  زمانی کوردی خۆمان بۆ ئه ر به گه م ئه ده نتیان ده ره من گه، ماناکانیشی بگات
ریزی   وه رنه گه و ده و وه وه نامننه  توند ره نده وه انیش ئهو  ئه وه  روون بکرته تانه م سوره ئه
ند خالکی  چه ناوی   به  ئایینیانه و پیاوه م مه  ئه چونکه !.  مه رده م سه لکانی ئه خه
  .  ه سال کۆن١٤٠٠   زیاتر له که ن هک  ده اری ئیسالمی قسهفت و ره ت ریعه شه
موس و  نا  ئایینیانه الو شیخ و پیاوه م مه ئه ی هو و بۆچون و لکدانه  له ی ترسناکه وه ئه
 ی فتاری ژۆژانه ی ره له مامه،  شار داوه تدا حه شی ژن و ئافره  ناو له له نھا  تهخقییان ئه

 خواستی  تان و به ئافرهنگی  ری سه  پوه قیان کردۆتهخ ی ئه  و وشهن که تی پ ده یه کۆمه
  . ن که  دهلدا گه لهی  له خۆیان مامه

نشن و  داده با  ژر چرای کاره له ان کاتی موسلمان اقوالنه م وه الو پیا م مه م ئه من ت ناگه 
مۆدرن  کانی یستیهداوپو کینه و زۆر مه نمۆبایلی نو ن  خاوهن و که فزیۆن ده له ای تهماش ته
 واسرا لده هه لک دا خه کاتی خۆی  له  کهن که ده چ چۆی حه  هاتو  فه  باه به  وهنن  کار ده به
،  هیچی دژی موسلمانان نین  ئستامانه ئه !،  ردایهبک یوتو پشکه کی وا  مهوت باسی شر گه ئه

 بت یان ری رووت سه ر ژنک گه ئه !الم به، گرێ رده لی وه سودی پیاوساری لگای  کۆمه جونکه
  بت به  دهاتا بک ڵ پیاوکد  گه لهی ئاسایی آ یه قسه  یانر بکات به له سک تهکراسکی 
  . *وا و دوو هه بانکه*   ن  پی ده یه مه ئه، وه خه زهۆد چنه ئاگری و ده گوناحه

 زۆر  ر  سهوه رته گه ش ده وه ئه،  ئستا آتر بوون له تی کوردی کۆن زۆر سار ترو زیره کاسایه. 
لگای کوردی   کۆمه دا ی دواییه ده ند سه م چه  لهکه تی لیه هۆکاری ئابوری و رامیاری وکۆمه

مافی مرۆڤیش زیاتر بوو    کۆندا وه  بوو لهوتوترو  کولتوری کوردی زۆر پشکه چونکه،  وه گرتۆته
  !!!تی مافی ژنان  تایبه به

  وه رکرده ر سه هس  له یویستهپ  راستی  به که م که ند خالک درژ ده  بۆ چه نجه دا په من یره
  نه ک به  وه بتن نھا به  ته هک وه نه، ن نگاوی بۆ بده مرۆی کورد هه ت دارانی ئه سه ده

  .  لیان ر بونه  ب باوه نوکات  میلله کانیان که کۆنه
خۆیان بن و کارو پرسیی ر  خۆیان به یه وه نجان و وان ئه وی خواستو ویستی گه کلیلی دۆزینه

  ها خ که  ڕۆشنبیریه ر  ههب گومان. نجام بدریت دست خۆیان ئه ر به وی خۆیان هه کرده
  .  دی هنته نجان ده ی گه  ئاییندهانی ک کییه ره سه
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رۆشنبیری  ب پردی  ده  وه؟ بکریت پهوم گر  پشتگیری له پشتیوانی  یه وه گرنگترنیان ئه
  یه نگ ههندی خالی گر هه، لگا کانی تری کۆمه چینهو  م گروپه  نوان ئه دروست بکرت له

،  م گرووپه ت به یبها تیۆڤارو گ ی رۆژنامه وه وکردنهخش و ب په -١.. ك  وه بکرتچاو ب ره ده
  ..  بت نچ و وانه م گه ندی به یوه  په چاپ بکرت که یشت  تایبهیکییتورو ندێ په  هه وه
 هاتوو چۆی کار هنانی  بۆ به کردنی پاره تی بۆ ئاماده ندوقی یارمه  دروست کردنی سه-٢
م   نوان ئه دی دروستکردن لهن یوه کانی کوردوستان بۆ په  نوان شارو دھایه  له م گرووپه ئه

ی  رپا بکرت بۆ قوتابیانی پله هش ب وه ره  هاتوچۆی دهتتواندر  ده  ئاینده  له وه.  گروپانه
  . یمانگا و زانکۆکاندا  په رز له به
رکی دایک  هی ئ وه مکردنه م بۆ که کی که یه ک موچه وه،  م گروپه ئابوری بۆ ئه  دابین کردنی-٣

   کاتک که، گرنگن  م گروپه بۆ ئه   که کانی رۆژانه یهی پویست دابین کردن و باوک له
  . لبستن سوکاریان ناتوانن پی هه که

   
  .  کاتی ژن و ژنخوازیدا له  هنجو الوان م گه ان بۆ ئهپرتم دروست کردنی خانوو ئه-٤
   
 دابین  وه، یمانگاو زانکۆکان رچوانی په بۆ ده ی ئیش و کار وه زگای دۆزینه دهزراندنی  دامه-٥

  ..  گشتی نجانی ب کار به کار بۆ گه کردنی
 ی وه بۆ نزیککردنه رزیشی وه و کلوبی ت  شونی تایبه ی زۆر له وه دروست کردن و کردنه-٦

  . زانین رم و نه هری شادیو و شکاندنی نج گه کچان و کورانی
  . نجان  گه  بهی خشی تایبه  و پهیاندن زگای راگه ی ده وه  کردنه-٧
  .  نجانه م گه ت به تک تایبه زاره ی وه وه کردنه-٦

ك چۆن ئستا  رت وهکان بد یاندنه زگا راگه ر هانی دهب زۆ  کۆتاییدا جارکی تر ده  له  وه
، اداگ  کۆمه  له گرنگه  م گرووپه کانی ئه و گرفته رکردنی کیشه  سه  بۆ چاره ستیان پ کردوه ده
  بواری له سك و واز ته ی ه هو هبیر کردن ی وه م کردنه که  چارکی تر ه و موویانه دوای هه  له وه

 کدا یه  بازنه له تانی و ئافره ستی و ئازادی کچان ربه ی سه مینه ی زه زۆربه  که خق ئه ئابروو
  . مرۆماندا نی ئه کوردوستا  له ند کردوه به

 بازووی  هتان وبنھا خۆ  ته  ئوه م که که کورد دهکچی ج و وانی کور ون هموو گ  هه  داوا له 
 ئاالی ئازدی  و ن روست بکهشۆرش د توانن کانتان ده کی پنوسه نوو  شی خۆتان وبه ست و له ده

   ئاشتیانه  زۆر به وکانی کوردوستان قامه و شه ر جاده  سه  له وه نه کهرز ب ستی به به ر هو س
موو   هه کرت له نج ده ی گه وه ئ ی به تیه یهو سوکا ت و له سه  ده ن له بکه کاریانی گۆراداو
  !!!!! .  وه که وویهڕ
، ستی دروست کراوا  ربه کی سه سنگی وان بۆ فیشه  نکه چو، و  ئه مه ی ئه خنه ڕ ترسن له مه

  ؟؟؟؟!
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