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  ييحةسةن سةيد باقحةسةن سةيد باق... ... !!!!رر ئايا ئايا كوريت كوريتييضةند ِرؤذيكضةند ِرؤذيك

  
 ي ئايار ِرؤذيبةآلم يةك. ئايار دةكريتةوةي يةكي ياد كؤمةآليةيتيوةك نةريتيك، سالَيكهةموو 

كارة ضيين و خةبايتهةستانةسةرثيسةرمايةيةي طةندةلَي نيزامي بةطذاضوونةوةيِرؤذ،  كري  ،
 هيمنانة دةستيان يلةم ِرؤذةدا كريكاران بةشيوةيةك.دةطريت لة شيكاطؤوة سةرضاوة يكةسةرةتاكة

 ي بارباشكردين كارو  سةعايتيلة كةمكردنةوة، بؤ داخوازيية سةرةتاييةكانيان، بةمانطرتن كرد
بةآلم . ذياننةكاينوو ثيويستي هةميكريكاران دامةزرينةرو بيناكةر لةكاتيكدا كة ئةمة.ن ذيانياطوزةراين
هةميشةييان كةوتنة كوشنت و بِريينيوةك ِرةفتار،  سةرمايةشي طةندةلَيوة نيزام. بةشنيب يخؤيان لي  
 بةدةست هيناين ت و بووية هةويين هودة نةِرؤشبةآلم يب،  دةستةيةك كريكارا ِرذينراينو خوي، كريكاران

 تؤقاندن ي نيزاميووبةِروونةوة هةستانةوةو ِري ئايار ِرؤذيةك ييبؤية دةكري بلَين ِرؤذ.داواكارييةكانيان
  .! بؤ دةكةني سةردةم بانطةواز نيزامةكاينيوةك ئةوة،  جةذنينةك ِرؤذ، و تريؤرة
 يتا هةنووكة و داهاتوو ئاسةوار،  لةكوردستاندا ِروويداي و كؤكوذيويناو خيشةِريك، بووئاياردا هةر لة

  .ص كوردستانةوة دةمين بةمشةينةيتيبةسةر خةلَك
،  ستةمديدةي كورد طةيليدذ،  مرؤظ و مرؤظايةيت دوذمناين دةسيتيمساأل ديار ئةيئايار

 خير ي طةجنلةنيو ثؤيل. ثايتةختي دةستيان لة هوليرييان كردة ديار ويذدانانة يبيتةقاندنةوةيك
  كؤمةلَطاييشسا خؤشةويستيان بؤ ئاوة،  سةرمايةو كارةوة لةاليةككة لةنةبووين.دادستان كورينةديدة

 ي خةلَكي تا سةرو مالَيضوو بوون بؤ نانووس،  خؤيان بؤ خزمةت طةياندنبة تيِروانيين.يدياليةكلة 
 ي ئةوانةي ِرزيوو نةخؤشي بريبوونة قورباين،  تريؤر لييان بةدوور نةبووةآلم دةسيتب، بثاريزن

  يل باروويتين كة كةلةثووتن و دةيانةويت كؤمةلَطا بؤيئةوانة.يكةنايانةويت مرؤظ بةئاسوودة بذ
كراوةكةيان بؤ ناضن هةروةك بآلو،  لةمةِر خؤياننئةوانة طةر بةحةق دذ داطريكةرو سةهيونيةيت، بيت
  كؤنةثةرسيتي ضةند الويك بةبرييو ميشك، يا درؤ لةطةأل خؤيان و كؤمةلَطا دةكةن،  ئةوانة جبةنطنيدذ

  بوونة قورباينيئايا ئةوانة.جنام دةدةن ثآ ئةيدةشؤنةوةو ئةو كارة قيزةوونة، و كورد و دذة مرؤظ
  بؤ قوربانياينو نةوازش ِريزي من ليرةدا سةرون؟وةكان نةبورةينة لةمةِر خؤ تةقيمرؤظ و ئيسالمةكة

م  ثرسياريبةآلم ِروو.بريندارةكامني  ضاكبوونةوةيزوتر ي ضيو هيوا، ةولير دادةنةوينمه
 ي ئيوةي ِرؤلَ؟ بةكؤ بنيي مةرط ئيمة بةوشيوة ضاوةِرواينيدةثرسم تاكة،  ئاسايشةلةكاربةدةستاين

 يئيوة،  بآلوكراوةكةيانيؤريستان دةبيذن ئؤتؤمبيليك تةقيوةتةوة بةثيبةِريز لةم نيوةندةدا ضيية؟ تري
 بةآلم نةزانيين.كة هيندة طرنط نيية كامييانة ؟ئايا كاميان ِراسترة،  ضينني بة ثشتوين دةبةِريزيش

 ! ئاسايشي ئاطايص و بيلة ئاطاي،  ال دروست ببيتوا دةكات مرؤظ طوماين،  تةقينةوةكةية ِراسيتييوةش
 ئةو يةوةبؤئ، بؤ ناو نووسني،  تر بةكار بربيتيشيوازيكنةدةكرا .؟ ثشتوين هيندة دةبيتي توانائايا

  ارة بووةتةوة؟  عيراق ئةو كردةوةية دووبي تري جيطةكة لةطةيل.كارةساتة ِروونةدات
 ئةم ي تري تيكؤشةريكيو بيطةردون ساف  بةتواناو دةري هونةرمةنةدي دواييكؤض،  ئاياري تريذيكِرؤ

  و خؤشةويسيت كة بؤ ئاشيتيئةو دةنطة بةسؤزة،  خةياتةئيرباهيم  بةِريزيةويش مامؤستائ، طةلةية
مة طيانيكني لةيةك ئي(تةوة  خستبوة نيو يةك جةس هةمووماينيبةسؤزةكةبةدةنطة .دةيضِراند
   )....وةك شيعرو ئاواز لةية بةستةدا..جةستةدا
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 ي شةِر دةيةفتاكان ئةوكات كة دذ حيةِريز دةطةِريتةوة بؤ سةرةتا بي من لةطةأل مامؤستايبريةوةر
 من شةِرم، صمن شةِرم ناو( بوو ي و ئازاد بؤ ئاشيتيئةوكات كة طؤراين و دةنطة بةسؤزةكة.هؤزان
 يطةئةودةمةو جيو، م الو لة كؤرسةكةدابويو منيش وةك كارةكتةريك).. ئينسانةشةِر دوذمين..يناو

،  مامؤستاي خؤش ئاواز ئة بولبويليدةلَيم يادتان بةخير ئةهةر هيندة . وةبريهينانةوةيةيشاناز
 يانت كة ثةروةردةِرؤلَةك..ي هةموواندا هةر زيندوي و لةدلَ مرؤظايةيت و دةروووين دلَيةمبوويتة مةره

  . ئةم طةلةني دواِرؤذي تؤن هيوادةسيت
  كارواينيئةوانة نةمرن و ئيمةش بةردةوام، نبةآلم كارةساتةكان طةورة.بةلَآ ِرؤذطارةكان كورتن

 هةوليرو ي شاراينبؤ قورباني،  و ذياني ئازادي ِريطةِريز و نةوازش بؤ هةموو قوربانياين.ئةوانني
  . خةيات نةمر ئيرباهيميخةبات و مامؤستا يطة ِريكريكاراين

  
   2005 يئايار
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