
  !کان نفالچییه زار بن، ئه رمه ک شه ده....شۆف و بۆق
  سوید / ریب غهر  نا عومهاتو

ر نیم و  من نووسه!... کی ڕنووس و ڕزمان بمبوورن یه ه موکورتی و هه موو که  هه له
کی چی ئازاراوی  ک سویه نفال، وه کانی ئه ساته  زامی کاره کو کوردک که وه
ک رووداو زۆر   وه  که رهاته سه م به وم، پم خۆش بوو ئه و ناخی ئاژن کردو سته جه

لی کورددا هاتوون ئاسمان و  ر گه سه ی به تییانه ینه و مه راورد به  به  و به یه ساده
ڵ  گه م ال درووست بت و له ند ده م چه ی ئه ، وای ل کردم، بیرۆکه ڕسمانه
 .م کشی بکه یانی خۆمدا، تکھهرهاتی تای ژ سه ری و به وه  بیره ک له یه کورته

 ندامکی ندرووستی و ئه کی تهند ک کارمه ساڵ  کارکردنم وه20  پاش زیاتر له
کانی   سیاسییه  پارته کک له  یه کخستن لهک کادرکی ر رکخستن و پاشان وه

 ندامی هیچ پارتکی  ئه  و نه  پیشه ندرووستیم به دی ته ن  کارمه ئستا نه(کوردستاندا
یان  ندساه ر زوو پاداشتی ماندووبوونی چه  مایان ئاوا بت، هه ، چونکه)سیاسیشم

ی  وه تباریان کردم به  ل دام و تۆمه وه  پشته هراوییان له رکی ژه نجه  و خه وه دامه
رمانی گرتنیان بۆ  و فه"  وه قینه ته"نجامدانی کارکی تیرۆریستی  ئه ستاوم به  هه که
مانی و کی رکخستنی سل ندی یه به ئاگاداری جگری لپرسراوی مه  رکردم، به ده

  م به ، به"1999سای"و کات  ندرووستیی ئه خستی تهی رک لپرسراوی کۆمیته
 و  وه  بدۆزرته که ری داوه نرا سهاویست و دسۆز، تو رکی خۆشه تی براده هیمه 

   من کراو نه  داوای لبوردن له م نه کانیاندا بنن، به  تاوانه تاوانباران ددان به
  ر من کرا، له رانبه  به اوانهو ت یی ئه وره گه.  وه بوو کرانه ره کانم قه  ڕۆحییه ئازاره

یکه دی باوباپیرانم ههز نه ندم و تاوانبارانیش له تریان پگوترا  گوڵ کا.! 
ئستا  کانی کوردستان،  سیاسییه یی پارته نده ی گه  سایه م پ دا، له ژهک ئاما وه
 وتی سوید  ، له  تاراوگه  و له  بووه  ئاواره ی که و قوربانیانیانه  له ککه  یه نده به
  .ژیم ده

یی،  زایی و کاری پیشه ساڵ شاره20   زیاتر لهندرووستی، پاش ئاخر کارماندکی ته
یکی ق شۆف موو سایه ڵ رزی زۆرم بۆ هه گه له(ریکی لخوڕینی شۆف بت خه
# "  و لیره لفکه"کو  ، وه)نفالیان کرد ی ئه داریی پرۆسهش ی به وانه ک ئه ویژدان، نه به

ی  و کاره ئه ،  نوورانییه پیره و مامه ، ئه یه وه نیا جیاوازی ئه م ته به.  وایه
زووی   ویست و ئاره  به نده م به بژاردبوو، به ی خۆی هه لیقه ندیی و سه زامه ڕه به

تی سیاسیی  سه  و زوم و زۆری ده ه ی و هه نده  گهی  سۆنگه لهکو   و به یهخۆم نی
  .قی شۆف  سایه بم به  ده وه ندرووستییه ندیکی ته  کارمه ، له وه کوردییه
ریکی  م خه که  شونی کاره ڵ هاوکارکی سویدیم له گه  دون له: که ی رووداوه پوخته

ند  چه"ستاند و  ی وه که م شۆفه ناکاو هاوڕکه ، لهمان بووین که نجامدانی کاره ئه
  وره کی زۆر گهسات ی کاره وه ک ئه  و وه وه رز کرده ستی به ، ده" من ترک دوور له مه

سات !.  ستنه  بوه که  شۆفهشتۆ: تی ل کردم و گوتی ی یارمهرووی دابت، داوا



 بوو  ه  ڕی ل هه  که نی بۆقکهریکی ڕزگارکرد م خه ، بینیم هاوڕکه وه نزیک بوومه
کانمان   شۆفه رد و بهک  کارمان تیاندا ده ی ئمه و خۆڵ و لمه  نو ئه وتبووه بوو، که

و هات  ئه.  رزگار بکات که وکی زۆر توانی بۆقه پاش هه. ککردنیان بووینریکی ڕ خه
 مردن رزگار  ک لهو توانی بۆق  ئه م که که و زۆر سوپاسی منیشی کرد بۆ هاوکارییه

  .بکات
ردا  سه  زیندوویی خۆی به  به واته"نفال بکات   ئه و بۆقه یتوانی ئه  نه م بۆیه هاوڕکه

،  ئاخر راسته.  وه ته خوندووه نفالی نه تی ئه  و سووره ی کافره وه ر ئه به ، له"بکات
ل بکات، کانی پش  مافه س بۆی نییه ، که هی  و مافی ژیانی هه رکه به بۆقیش گیانله

  شه کانی ژیان ببه تاییترین مافه ره  سه ت له نانه ی بۆ مرۆڤی وتی من، ته م ئه به
  .کرن کانیان پشل ده س مافه که زاران ، هه  ئستادا، رۆژانه و له

  
تی  سووره  ر له و هه) خلقنا انسان من احسن خلق ان(  قورئاندا هاتووه ی له ئه
  . دات نفالکردن ده  ئه ت به رعییه نفالیشدا شه ئه
جاشی  و کۆنه" شۆڕشگ تازه"یعسی به  هاوکاری و پشتیوانی کۆنه به
ترین و  ن دڕنده الیه نجام درا له ترین تاوانی جینۆساید ئه وره گه"ر روه کوردپه تازه"

  .عس بوو  رژمی به  که وه شۆڤنیترین رژیمه
نفال   تاکو ئه وه بوو هاوار بکات و بپاڕته  زمانی نه و بۆقه  ئه باشه...  وه کرده بیرم ده

  خرانه  زیندوویی ئه ندکیان به  هه ی کورد که زار مرۆڤه هه182و  ی ئه کرت، ئه نه
ها ژن و  زاره  هه دا، به خته  وه و ساته کردن، دنیام له ردا ده سه  و خۆیان به وه گۆڕه

کی زۆر  یه ژماره. ییان ل کردوون زه داوای به وڤ  وه ته لیان پاڕاونهمنداڵ گریاون و 
کان  الده  جه  زمانی قورئان له ال و قورئانخون بوون و به کان مه  قوربانییه له

، الدانه و جه م هیچکام له ، به و ڕوویان بردووه ره  و قورئانیشیان به وه ته پاڕاونه
  . جووه ویژدانیان نه" بدینه " و هاوڕێ سویدییه ی ئه هنده 

م بۆ  نو خۆیداخراپ بووب، به ر بۆخۆی و له گه ، ئه یه تی هه وه هلئاخر کورد 
  : د ئه حمه ک مامۆستا ئیبراهیم ئه وه.  بووه خش نه رگیز زیانبه تانی تر هه للهمی
  رستیدا پش ئاگرپه له
  پش موسمانتیدا له
  استید ربه  سه  دیلی و له له
  .بین ر کورد ئه ر کورد بووین و هه هه
  موو برای منن الن هه گه
  ر زۆردارانم دوژمنن هه

  م س ناکه داوای وتی که
  .م س نابه  بۆ مافی که نجه په
  



تکی داگیر  رگیز خاکی هیچ میلله بووبت، هه ر هه گه شکری کورد ئه هۆردووی له
ی  وه ، بۆ داگیرکردنه وتووه دوژمن کهشکری  ک جار، پش له نده م هه ، به کردووه نه

  . ش زۆره لکشکردنه  پهنم دوژم ش بۆ ئه نموونه... کوردستان
ان وخۆ ی ش راسته وانه ت ئه نانه ، ته"بۆ خۆمان نا"ین  تکی بوه  میلله هنده

ۆکردنی گوند و نفال و کیمیاباران و چ کانی ئه نه  تاوا ستیان له وخۆ ده ناڕاسته
  گوڵ کاتری پ ، ئستا له ی ماوه وه ، ئه بووه دا ههلکردنی کوردستاناودھات و ک
رزی  ی به  و پایه پله،   گیراوهتیان ل کو پاداشت دراون، رز و حورمه ناوترێ، به

و  ره بوو به کاتیکدا ده ، له خشراوه مانیان پ به رله حیزبی و ئیداری و کورسیی په
  .ن ایان بدهن و سز ل راپچیان بکه دادگای گه

وگی و  روون و پیری شهگ مه سپی، پیره سحابه قاس و ئه عدی کوڕی وه  سه وه ئه
  له کانیان نفال و داگیرکارییه  پاداشتی ئه هتد، له...ڕاح و  ی جه یده اعوبهب ئه

  ی که و شوینانه ئه(کانیان ، جنزرگه نجامیان داوه  ئه  کاتی خۆیدا که کوردستاندا، له
،  وه کرنه ن ده دا  ئاوه ، سانه)یاندن ی خۆیانیان گه سزا مان تیاندا بهباوباپیران
  ونن، له نه ری رزیان بۆ دائه تیان و سه چن بۆ زیاره کانک ئه کرن و خه پیرۆز ئه
  .ونن نفال دابنه فا بۆ قوربانیانی ئه ری رز و وه ی سه وه بری ئه

  
   له زانن، که  ئه یه پیره و مامه رهاتی ئه سه شتووی کۆنی شاری سلمانی، بهدانی# 

کانی شاردا  که ڕه  گه ی پسوودا، به ده فتاکانی سه تای هه ره کان و سه سته کۆتایی شه
  وه ئه...   لفکه وه ئه: کرد  هاواری ده وه یه که مبیله  خۆی و زه  و به وه سووڕایه ده

  ....!. لیره
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