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  باسدا بی هش  ...ت هست ه دیلۆڕ و یریشنبۆڕ یوان گوتار نیپرد
  
 یاریامڕ یلۆڕر  هرامب هب هی هاوتا بیکن گوتار هر خاویشنبۆڕ 
  هسات هکار ه لی هو هاکردنی ووریا هاندانی ،ب هو هوژانب ۆبچ  ،گا همۆک هل
ت تا ناکر لی نکو.وه هبن ه دڵ همۆ کیووڕ هوو بڕ هک ،کان هناکام هق هز
ناو  ه لڵاب لیت هیسا هک ،گا هر ن هنرو خولق هاتنی بنیناغۆق هر بیشنبۆڕ
ن و یک هاچڕ و ی ئاگاداریباۆ ئ.تک نابیدا هدا ل همۆک
ر  هگ هئ هک ،نم هز دۆس دیریوناکبڕ یردن هگ هش ل هو ههاتنۆرخ هس هب
   .ستو هه ه بکاتینگ هدت پاسبداو ب هرف هد هل
 ،داییۆ نامی هشۆگ هل! ه؟یی کورد چیریشنبۆڕ یرخ ه هاوچیا گووتاریئا 
 کی کالسیت هست ه دیۆپاشک هکترازاو ب لیسند هپۆ خیک هو هو توان هر هر بیگ هشۆگ
 یزگا ه دیی هنوک هه ه لی هو هئ !س داوه ه ناکام میک هاوارۆ بیۆا خیوه؛  هتنم هد
 یخۆ بارودی هو هکردنیش ه لیکچ بوونیه ،تستریب هت و دنریب هد ،یایدی میاندنی هاگڕ
ن؟ ی هبگ هناغۆو ق هن بین بتوانۆ چ.تیپاندن نا هسۆلماندن و خ هسۆبارو خ ه نالیزاوۆئا
ک  هادڕک تاچ  هز و ووزن؟ چ هی هبکست پ هد هو هکچ خا ه کورد و لی مای هالو ه کیۆک هل
  ت؟لو هت و دب هب دیر ه کار و کاتدا التڵ هگ هل
 ی خاک.هی ه هیاری نادیکواو و داهاتووشرل ه سیکستا وون و ئیکابردووڕکورد  
 یررژم هس ،ندراوهو شیژووم ،گات ه دێکو هکاو ب هدست پ ه دێکو هل هکراو هشان نیشتن هد
 ..تدابر پیا بکا و دانین دیر هوروب هم د ه و هیۆم خ هتا ه هیی نیکراویارید

 یک شت.یکان هق هد هر دوژمن هس هب هو هیشرا هن بتا هش بیت هیشارستان
 .وه ه ساغ بکا تیۆخ هت کخس هڕ ناۆ بی هو ه ئیت هرف هست د هر د ژی هو هت هن هک هستیو هن هگ هب
 ،ست هد هوت هان کیزگاکان هناو شار و دامو د هژانڕ کورد یکدار ه چیزه ،نیر هاپڕ ی م دوا هب

 ی هشک کی کالسیشکم ه بی شارستانیگا همۆ کیزراو ه دامی هو هزران هدام هدووبار
   .وه هگرت ه نیاوی شیج هاو لی شیاویپ ه چونک.وه هوت هکل
 یزۆت هکیر هخ هنوسراو ه نین داستانۆینجا مل هپ هتر لز ،ندا ه خاو بیککوردستان ه لۆمیئ 
ناو  ه لیۆتا خ ،ت بناسیۆت خن بتوانۆک چت هللی م.ناو بچن هت و لشی بن لیرد هس
 دوژمن ی هک هنیشب هڕ هلکیو چاویو د ها لی! وه هتنخو هکاندا ن هیعیواق هت ه بار و بابیواو هت
چ ی هب هب ،وه هتب هد هو دووبار هژوو می ه ه ه.توانڕ ه نیۆ خی شپرزاویخساروڕ هل
 یکات هیۆ ب.وه هخوات هدا خول دی داخراوی ه بازنی هو هر هد هل ،انهیت هڕ ه بنیکانکارڕۆگ
   ".تب ه نی هبا ه ،هیی نیشاندن هر و هنج ه خی توانای هو هئ" ن یب هک ههاتوو هو هئ
 ..گه همۆ ناو کیت هی همۆ کی کاروباریانڕسو ه هیر هب هوڕ هز و ب هیواتا هت ب هست هد 
ت  هست ه د.انی ژیکان ه بواری هربۆز هل ،یاریزانست وزان هب هستور هش پشت ئییشنبۆڕ

 و ێگر هستان د هکارب هر ل هاتنی بنی هخن هڕ ،رار و بوی هوشیکگر هخن هڕر یشنبۆڕو  هرۆخ همش
م  هب ،دا هشان دیر ن هماو هج هب هنیق هاستڕ یووڕو  هو هدات هد هک هر پالن ه هیشراوۆ پی هرد هپ
 ،تر ب هک نووسریشنبۆڕموو  هه هییرج ن ه م.ر هنوخڕک  هر ن هنق خوی هخن هڕ هب

   .دا چاکتره هن نینووس هست ل هنا دیگ ه؛ ئر بیشنبۆڕ هر ب هنووس هگرنگ
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گورگ  ،خوات هدی لز و ف هیۆه ه بیوڕر و ش ،کراوهیاری سنووردیکنت دارستاوو 
   .تو هک ه دڵ هگم هل هشیم هش هیو قوربان هدناو هب
 ..وه هتندرخو هم د ه چواریت هست ه دی هپل ها بیدیم ،یموکراسی دیت ووی هربۆز هل 
 یزه هب ،یکبوونیدا ه لیدوا هیبوا ه د.ناوه لیم هنج پی تابوریت ناو هست هکوردستان د هل

 یزش هیو هئ هک ،وه هتب هدۆکدا کت هست هناو د هر چوار تابور ل هه هچونک ،تم بناسر هدوو
   .هیوا هرمان هف
 ،ند هرم هم هون هب و هید هم ئ هه ،یت هیزانۆسر و دیووناکبڕ ،کورد ماب هک لزه ه تاقۆم هئ 
 یپ هرج ب هوم هن هه هن ،گربن هخن هڕ .. بنی سپی ئایگر هتابتوانن ه ،ژوور هر و ل هد هل
 ،تکراوه هتر لیکا جاریجوگراف ،ندراوهوژوو شم هتاز ه چونک.ێڕسو هستان هیرتۆپۆ ئیرام هم

 جام هتش بکریو هئ هکیر هخ هک ،یت هی هک هیت هیسا ها کین هت ه ماوی هو هئ ،تک کراوه هئابروو ئ
   .تندرڕقو هاب و هڕ هش
 یکراو هیۆب هت هاسیس ه لیر گوتاریشنبۆڕ ،م ه دوویھانی جینگ ه جیدوا هل ،وپاڕ هئ هل 
م  هش ئیکوردستان هها ل هرو ه ه..وه هدوورخست ،یت هیزبای حیژۆلۆی ئادیسک هرت هب
زب ی حی هوچوارچ ی داخراوی هبازن هر لیشنبۆڕ هوه؛ ک هی داینگ هڕ دا 1985 یدوا هل هی هاردید

ک بوو یر ه خیریگ هشۆ و گینگ هدک ب هم ماو ه ب. بنیۆخ هرب ه سی ئایگر ه و هێبتراز
واندو ڕ یۆخ ه لیر هن بزویکانیگ ه تادووبار!..نن بخویست ه ه بیرگ ه میحایفات
ت؛  هست هد هوو لڕ هخن هڕ یکگرتوو هی یکگوتار هتۆب هستا ن تا ئیرچ هگ ه ئ..دانی هم هو ههات
 ی هک ه و پارچۆپاشک هکرد هنیق هل هک کلک ه ویک ه کردو پارچیت هل هژانربیت ژ هست هد هیۆجا ب
   .وه ه گورج بکاتیۆک خی نزیکداهاتوو ه لیوایه هب ،تر
   
  


