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  سیفی ئاوات مه ... که نه  بۆیۆبیلی تهت هفر  نه31

  
وای خۆی ج  د   چۆلکردن وکاولکردن له وه ی تریشه که ره  سه له،  هبون ئاواره  وه رکه سه له کۆچکردن 

لکات، ددهز  وه که ر هۆیه  هه ی زۆری هاوالتیان به ک زۆربه دی بابو باپیرانیان ج لن دیارهکه ه   
لکانک   رونادات خه مه  نا ئه ده،   ئارادایه رله رو ئامرازکی پ بارکه  یا هۆکارکی کاریگه یه فشارک هه

   بۆ؟ ! ئارامی بژین ک به وت نه ت بکه م دونیا ئالۆزو پشوی رده ن هه که زده بن حه  ده کاتک ئاواره
 نا  وان له ب و ئه کاتک دونیا ئارام ده،  توه  گره وه وه ی له رچاوه  سه لکه و خه زوی ئه زو ئاره  حه چونکه 

 نائارامی  وها له ئهوانیش  قامگیر ب وئه  سه یه م شوه  به که ترسن ئیتر دۆخه  ده  وه له ژین ئارامی داده
دروست ال تکی وای  برواو قناعه کات  ده وماوه و ل قه  ئاواره لکه و خه  وا له وه ئه،  وه تیدا بمننه حه وناره
نهانی وه رانه گۆرانکاری شانسی گه  به  کهب قامگیر بونی بارو  رار بونو سه رقه  به ک به  زیاتر ب

  .  یه  هه ی که یه و شوه  به که دۆخه
ی  بو تروسکایی موژده  هه نده وه وماوی ئه و ل قه  ئاواره لی ئمه  گه رین چونکه  راپه ر له بو به  وه  ئه

  ر وا به  هه که له نجامیش معاده  ئه له، کرد دی ده دا به که لچونی ناوچه ک ههنو ترخا رچه  وه ئازادیان له
مریکاو  ست ئه  ده دابایه اساوی نهپو  هگل  به  بردایه ر کوت نه دام هیرشی بۆ سه ر سه گه. یشت نجام گه ئه

  . دا ده ی رویدا روی نه وه هناو ئه  ده دام نهد ر سه یان بۆسهشوانیش هر ئه، یمان کانی هاوپه هزه
شک  ست دانی به ده  تکچونو له  به یه  گۆران وجاری واش هه سیف به لکی مه داخوازیی خه 
رژین  په (ب شتک بۆمن نه هه نی به کورد وته،  رگرتوه  وه م بۆچونانه له انی رچاوه کان سه وته ستکه ده له
بگه با که) ب من چی به، وزێ ری ت  .  
،  وه بنه  زدی باب و باپیرانیان شاد ده وانیش به  ئه م گۆرانه لکو له خوازن به  گۆرانک ده کهل و خه  ئه

م و هاو سۆزت  ک هاوخه ریه ده ربه یی وده الم ئاواره  به لی کورد ئاشنایه مو گه یی الی هه ژانی ئاواره
  .  ل گرانتره ردی گه ب ده نه
دوای  سیف له ی حالی حازری مهاندانیشتو% 70  له که  وتوه هکر دهرنتا  نته ئامارکی تۆری ئه له 

  ب؟ب ی هه هاوشوهکام والت  کام شارو له  له مه ب ئه ده، بوین  ج وێ نیشته  هاتون و له وه ینهر هراپ
شاالوی گۆرینی    له  جۆرکه مه سیف ئه لکی مه ی خه بۆ ئمه،  ب ی لوه ی هیچ ویژدانک نوقه وه ئه

 یبارزانی   به وه کانیه ریه روه مو مژوو سه  ههشارک به، نفال  ئه  له  جۆرکه که تی ناوچه گرافیهدیمو
 داب ی گۆرین؟و رۆتین بزان  کاریکی ساده ب چاوپۆشی لکردنی به دونیا هه ب چ ویژدانک له یت ده که
،   یه  ناسنامه وه سرینهیرکردن وی داگ  لوتکه سیما وهووشت  لتور وره روی که ک له یه ریتی ناوچه ونه

ل ، ژمردرت م ده رده کانی سه  کۆکوژیه کاره  له وه کانیه مو شوه هه ک به یه ی ناوچه گۆرینی ناسنامه
  م کاره  ئه یه یی سنورکی هه مو کارکی درنده هه، ژمردرت م ده رده تی سه داله  ناعه بون به نگ بده
  . گات  سنوری خۆی ده ن دلنیام به یکه مانیش ده ی ئه یه درنده

رین  دوای راپه سیف له نی مه سه لکی ره خه% 40  له   که وتوه رکه  دهرنتا نته  ئامارکی تری تۆری ئه له 
  . رنراون ده وتون یا وه رکه سیف یا ده  مه ر زدی خۆیان له  سه له
یا  ؟رینی خۆیان بزانن راپه به  رینه  راپهم سیف ئه لکی مه کرێ خه پرسم ئایا ده  ویژدانی دونیا ده من له 

 سو کاری مالو کهو ر مولک   سه وه رنه  بگه وه یه  سایه وانیس له  ئه که؟رینکی تر بن روانی راپه ب چاوه ده
  ؟ وه کانیان شادببنه و کۆالنه  کوچه ن بهکانی مندالیا ریه وه ل یاده گه  ئازادی له به خۆیان و

 کان بون وان ئاشقی تاقو دیواره گۆردا شه عسی گۆربه می به رده ختی سه رسه رۆژانی سه  له لکانک که  خه
کانیان  مانه  قاره رگه یان و پشمه  که هاتوه بن نه  له هزه،  وه  برازننهانی رانهگ دروشمی شۆرش بهتا 
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یان  که تی شاره سره  حه  وبه وه دوره مرۆ له چی ئه که، مشک  کونه کردبونه کانیان ل یخورهگا س مۆلگاو باره
   لهکانیان رزه ربه  سه هیده هشسو کاری  ی ئستا که وانه پرسم ئه  ده رانه  داگیرکهو من له،  وه ننه رده سه

کان  عبیه  ناشه یشه عسو جه ی به  بازگه هیدی ک بو خونیان له شه، نکردو غه ده  قهگی کاسبی وزینده
هیدی   خونی شه؟رژا ک کریم ئاغا ده کره ی جاش ئه وه رو بونه ه روب ک بون خونیان له هیدی  شه؟رژا ده

  هیدی ک بو خونیان له  شه؟رژا دهکان دا  ر سیخوره سه بردنه هرش لهعبی  ی شه  چیشتخانه ک بو له
سیف  کانی مه و لۆفه ی کۆرێ که وان و پرده  وبیری ئاوی تاتی ئارمهش رره کانی ناوکۆخان و سه کۆالنه

م  ت بۆ بکه ورۆالنه باسی کام داستانی ئه... رژا؟  دهوان  وئارمه ستۆره و به السنج و کۆرێ کانی قه وداستانه
ی وکام  کام ئازاد مه  ئه کردوه غه ده سیف قه  مه  له  یانتانکه گای حیزبه ی باره وه  ئستا کردنه که

ی  وا ئمه زانن ئه نی کورد ده  خاوه  خۆتان به ر ئوه گه ئه ؟ن که  ده  باسی لوه  ئوه ی یهدیموکراس
و   تا ئه  ئستاوه  با له وه نه م بده راستیانهو  م نامه المی ئه رمون وه فه ده، نزانی کورده سیفیش خۆمان به مه

  وه نه الم بده ن وه  بکه وه  زاتی ئهش  ئوهم کهب کانتان  یه زولم و زۆر اس لهخوازن من ب  ده ی ئوه کاته
الم  به، ه یتان چی وه دانه نه الم  پاساوی وه زانم ئوه من ده، بد لکی کوردستان ون نه  خه کان له باراستیه

ا  ت تی خۆمان داوه  میله  به مان سۆزش ئمه،  یه راستگۆیی ئمه ی نیشانه نگیتان ر شت ب ب ده هه
خس  بره تکیشمان بۆ رفه ر ده لمالین هه کان هه ر راستیه سه  له رده و پهین   بکه ب قسه ر ده ماوین هه

  . ب ی خۆمان ده قسه
  نھا الی ئوه  ته ؟می پاوانکاری ماوه رده کام بستۆکی عراقدا سه ن له ب که ره یرکی عراقی عه سه 

ال  ربه ف وکه جه  نه له، ؟ وه ته نامۆیی ماونه  به  ئوه؟ رچوه سه  به ژانیرۆ  فتارانه  رهم جۆره نازانن ئه، ب نه
دان  سه یان وبه ده  به ی رۆژانه وه رای ئه ره سه،  یه کراوهکان  به زهه  مه  سونه  ئیسالمیه گای حیزبه باره
  له، ن رشی ئیسالمی کهنی شو نجومه گای ئه یری باره سه  داسیحی نشین ی مه رتله  به له، کوژن کتر ده یه له

مو  الچۆالن و خواروی عراق وهه  قه ت له نانه ته؟ کراوه غه ده گاتان ل قه ی باره وه کام شون کردنه
  لهال  حه ی بۆ ئوه وه ئه، گا  باره ن به ن و بیکه که ست نیشان توانن شون بۆ خۆتان ده کونجکی عراق ده

  ؟لک باتی خه ژنی خه ژنۆێ به  ئه نه گه ی نا وه ل ئه گه  له؟رام ب هلکانک ح  بۆ خه چی وایکردوه
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