
  !یمان سلیسات رگه مه
  

  وان  باخهێڕھاو
  
  له پ  كوورته ژووهو م ك بهم را و كهر خۆت زو مه ده! یمان سل م له  ناكهی پارتی كه سابخانه  قهیر باسۆز

  وه گانهن ب هیال كدا چ لهم رده موو سه  ھه  و له وه كه هیموو ال  ھه م له رده  ھه ، كه وه خواره دا بچمه و شاره  ئهی ساته رگه مه
  !. كراوه لیرۆ زیكدر  غه وه هیۆ كورد خین خود هیال و چ له

ستا موو كورد ئ  ھه رجار گووتوومهۆ، ز نگ بووه شهم پ رده ، ھه وه هی مه  كه ژووهو م  بهیمانسل:  وه مه خه رتان دهیب
موو  ، ھه!ت ناگووترۆ بییمان سلییحو ه می..)ر سه ا خاكم بهییس كار  ناكه له(ك   وهیك د  تاكه وه تهببۆك

  سته و ده ك ئه شتوانن وه  ده  بنووسن، نه خماخه  چهییۆتوانن شان  ده ، نه وه ببنهۆ كورد كیكارانۆنووس و شانۆیناریس
 یگ  بهیك ن زهیم  ئهی كه  كورد و كوردستانهیباس! م  بكهیی چیباس!.. ن  بكهیشیی نمایمان سلی كارهۆشان
و  موو ئه رد و ھهم رهی پیباس! ردا ن و ھونهی و نووسیر گه ژنامهۆ ر م له  بكهیمان سلیژوو میم، باس بكه یمانسل
!.. تواو ناب  و ته هیبن نا له! م  بكهییوار  كوردهی تریكر بوار  ھهیرۆ زیت  كوردبوون و خزمهیری بی  ونانه ربازه سه

بوو،  ا نهڕۆخ ت، لهرب سه  لهیكدا چاو هیموو ال  ھه  لهیژوو مییژادر  به وه هی مه  كه ژووهو م  بهیمان سل هییا نڕۆخ له
 ی مبابارانهۆو ب  كوردستان ئهی تریكمبارانكرد و شارۆ ب وكاته  ئهیمباۆن بیترنو ان بهییمان سلیكان شار زهینگلیئ

مال   و جهیلمیق حیف ك ره  وهیرانی رووناكببوون وییۆخ ربه  سهیۆك ش مهیوكات  ئهیمان سلید ، ئهینیب  نه وه هیۆخ به
  !.. نایش وتیوكات ئه.. رفان بوویع

  وه زاران شه و ھه  ئهیان باسی! ستوس  شهیرانی  حوزهیۆ نیسات رگه ان مهیم،  لوول بكهی  ئهیش  رهیش  شهیباس
 یچ ، كه!بوو  نه وه ره ده  بهیش لهیپش  وه و شاره  ئهییت بهی تایخۆ بارودیۆھ  به م، كه عس بكه  بهیم رده  سهی كانهیتار

  !..بوو  نهۆوت  ئهیك هی شه و كینیب  ده وه هیۆخ  بهیو  شهیانیك ژ هی ادهڕ باشوور، تای تریكر شار ھه
  له!  وه شهی پارتی وانه  كوردستان بهی)خوازیرزگار (ی وه  بزووتنهیكان دهیھ  شهی نهیرۆ ز م كه  بكهی وه  ئهیباس
 یمان سلیك  خهی هی نهیرۆو ز  ئهیان باسی!. زرا مه  دانهیمان سل ش لهی پارتی خودید ، ئه! هیدایر وروبه  و دهیمانسل
 یان باسی!  داوهیدا روویمان سل  لهیند  چه م كه كان بكه نفاله  ئهی  ژمارهیباس!.. دا كوژرانۆ ناوخیڕ  شه  له م كه بكه

  !.. راوهشداك پیند  چه م كه  بكهییاویمی كیمباۆب
ن یعسدا جوانتر  بهیم رده  سه  له م كه  بكهی وه  ئهیم، باس  كوردستان بكهینی پادشانشیوتوو كه لیخت تهی پایباس

  !.. وره  گهیك هی خانه زب ته ستا بووه ئیچ كه! ش بوویاقك كوردستان، ئ  نهین شارینترو خاو
 یر شی پشكیان باسی! دای وه  گواستنهی تاوان شداربوو له هش بی كوردی خود م، كه  بكهی كه  گوازراوهۆ زانكیباس
  ...م  بكهیكان كه هی یدوا ك له هی  ره ركهی داگین و ئاسن و خو وه وساندنه چه

ت و هی ك ده هیرال دا ھهی ساته رگه م مه ستاش لهئ..  شكراوهۆرام ر فهۆ و ز غدووره ر مهۆ، ز هی  ھهیر باسۆم ز كه شاره
  .. وه بكاته لی تریكشتۆ گ  پارچهییاسی سیكست به مه ۆ و بیۆخۆب

  !.. هی ترم ھه وره  گهیسات رگه  مهی ناگرن و ترسیمان سلی)نا (  لهێان گویس كه
  ت كه بی چ وه  ئهیۆت ھب  دهی ت، ئهسات ب رگه م مه رده  ھه م شاره  ئهینووس  چاره ت كه بی چ وه  ئهیۆت ھب ده
  !..ر ره ن زه ش بدهی مندا  شووم بن له نده وه ئه)!  خراپتریمۆ ر  لهیككداران چه(زووردا،  ره شای شاریخت  به له
 

22-02-2011 
 نداۆ ھ- یالھا


