
  !یكان هییت هڕ بنه وون و مافهیت ھاووی رباره ده
  

  وان  باخهێڕھاو
 

و  ئه! یگشت به كانه هییۆمر هییت هڕ بنه مان مافه بوون، ھهیت ھاوویكان هییت هڕ بنه مافه
و  ناو ئه تهو ك بكه هی شهر ك ھه. تب كدا ھه هی گه مهۆموو ك ھه ت لهب ده انهییت هڕ بنه مافه
 ی ستمهیو س ئه ت كهت بگووتركر وا ده لكردن، ئهشان پیبوون  نه ، له وه انهییت هڕ بنه مافه

و  ر ئه رامبه ، به هییموكراسی نادیكستمیبات، س ده وهڕ  ناوبراو بهی گه مهۆك كه
 و یت هڕ بنه  مافهیداوا هھا ك  وهیكئاست ته شتووهیی گه نه گه مهۆش، ك هییموكراتیناد مه ستهیس
بوون یت ھاوویكان هییت هڕ بنه مافه ر ناچاربكات كه به وهڕ  بهیستمی بكات و سیۆ خیواكان ره

  .تنلم بسه
ن  كار ھهۆر ھۆو ز رهۆز شهتدا ك سته بوون و دهیت ھاوویكان هییت هڕ بنه وان مافهن له ارهید

م  كان، به هییت هڕ بنه  مافهیلماندن  سهۆت بب ر ھهۆ زیو ت ھهكر ، ده شانهو ك  ئهیۆھ بنه ده كه
ن، ییست نیوك پ كان وه هو ھه  كهی وه له كاندا، جگه وتووه دواكه هییت رھهۆخ گه مهۆك له
ك  هی ادهڕ ، به ره نهقۆ و تیسیلۆر، پیمارگ  دهیكستمیر، س به وهڕ  بهیم ستمهیان سیشیر رامبه به

ان یكان نگه ، ده وه قاندنهۆ ترس و تیۆھ م به به! ن، ناب هی ان ھهی وه  ئهیخواستر ۆ زیككان خه
 ڵان سای ، پاش ده نموونه ا بهیبیل! تن هیر كات بخاۆت زكر ده نگانه و ده  ئهیكپكردن..  كپكراوه

  !.ن ناان بییكان توان هییزا هڕنا نگه كان، ئنجا ده شه كیبوون كه ه كه له
ك نموو شو ھه  و لهیگشت كو به كوردستان، به ك له بوون، نهیت ھاووییت هڕ  بنهیماف

وا  كات، ئه نهیارید و مافانه ك ئهكوپ ریك هیاسایر  گه ئه. تن بكری و دابیاریاسا دی به وستهپ
و  ر ئه گه هم ئ ت، بهب ك ھه هیاسایت كر ده. كراون ن نهی و دابیاریكان د هییت هڕ بنه گومان مافهب به
ر ژ ونه كه ده انهییت هڕ بنه و مافه ئه وهمان ش ھه وا به ت، ئهكر ك نهی پراكتی گشتیك هی وهش به هیاسای

  ! وه ارهیپرس
 ی دوودتوانم ب ده هیۆرب ھه!  هیك نول  گهۆخ بهۆ خییان و حوكمیاساوانیاسا و یكوردستان،  له
دا یاسا تی ێ كوردستان جاریباشوور ن، چونكهین نیار و دابیون دبویت ھاویكان هییت هڕ بنه م، مافهب

 یكان زهۆ ھیاری دیندامان ، ئه كانه زهۆ ھیاسایمان  ھه ره روه سه  كهی وه و ئه هییر ن روه سه
اسا یم   ئهییوا و دادگا بن و قوربان هرمان ستا فهكو ئ تاوه هی ان ھهیۆاسان و بیكوردستان، 

  .. كوردستاننیكان سته ردهژ زهۆ ھی وه ره ان دهیز ۆ ھی وه ره  دهیانیتش ھاوو وتووه دواكه
بوون و یت ھاوویست ھه وهیزانی شاخ بوو، نه  لهیش وكاته كو ئه ستا بهك ئ ، نهی كوردیت سته ده

ر  ماوه ش و جهڕۆوان ش نی انهییدی تراژیكۆریر چۆز هیۆرب ، ھه هییبوون چیت ھاوویكان هییت هڕ بنه مافه
 ی ماقویاویق پ ناھه ق و به ھه ك جار بهل رن، گهۆش ز ، نموونه وه نهزرنگ ماندا دهگو ستا لهكو ئ تاوه
 یوز حه ته  خراوهی شكاندنۆ زستان و بی چله به وه رگه شمهن پ هیال  كوردستان لهیكگوند
ان یرۆستر و تراكتر ھۆز و به كان دراوه هییگوند نگ له تفه نداغهۆق ك جار بهل ، گه وه وته مزگه

.. نی باسكردن نیانیشا ش كهی تریدروستكردوون و شتان پیر نانۆز ، به ندراوه سهل
،   ھاتووهیخوار به تاوه ره سه ان لهییت و ھاووی كوردیت سته وان ده نییند وهی په واته كه
 ییند وهی و په ئه وهیتوانی ز نهۆ شاخ و ھیریب  بهی كوردیت سته ستاش دهئ هیۆرب ھه

 ییر روه ان و سهیت ھاوویت رامه  كهی پاراستنی شه رجار بانگهۆ زیرچ گه ئه. كبخاتر تبوونهھاوو
زانن  باشتر ده مهئ ان لهیشۆو خ هی نهییۆ دریكمكنھا ر ته وه م ئه ت، بهكر  تر دهیاسا و شتی

  .. هیی نیك هی نهیچ بنچیھ كه
م  سته  ئهیككبخات، كارت ر سته  و دهیتوان ھاوو نیكان هییند وهی په ، كه هیاسای یشتنڕدا
ك  ت، نهسپ اندا بچهییتموو ھاوو ر ھه سه ك به هی چونیك هی وهش ك بهرج مه م به ، به هیین

 یكڕت و كوو كه ستنه  دهیكت و كارب دا نهیرفانیگ ك لهناری دۆ زانكیرچوو  دهیكژار ھه
  !.. بكاتییوان س پاسه به! ر مه  ھهیلیان ئوتومبی ش دهیت سته  ناو دهیك هی كابرایوار دهنخو نه
 یمن پ  كهی نده وا گه ت، ئهاسا ببیر  گه ، ئه هیاسای یكردنج بهاسا و جی ی شهك مه ئی شهك



 ی رچاوه  سهڵ نده  گهیت سته ده ، چونكه وه تهب متر ده ان كهیت ننام) یوشت ه و بیدز(م  ده
 ییند وه رژه  و بهیۆنھا خ  تهڵ نده  گهیت سته ، ده بوونهیت ھاوویكان هییت هڕ بنه  مافهیشتنھ نه
 ییند وه رژه  بهۆت بو هی و ده له گهنھا م و ته  ئهۆش بیتت و ھاوونیب  دهیكان و خزمه وه  و نهییۆخ
وا  رنا ئه گه ، ئه وه داته ده لیت منه  بهیكڕو، ئاودا بویت خزمه ش لهیرچ ت، ھهنبھیكار  بهیۆخ
توانم  و ده هی وره ر گهۆدا زیوار  كوردهیستا ئی گه مهۆك ش له هی و بازنه ئه.   بازنهی وه ره ده تهو كه ده

 ت و سته  دهییند وهی  پهیدا باشتربوون م كاته له هیۆرب ھه..  وه تهو كه ده لیتر وره  گهی شهم كب
ر  سه تهو كه ش ده وره  گهیوات ترسب هی وهوش ر به گه زانم و ئه ست دهیوپ ر بهۆ زیتھاوو
  .. وه هیی كوردیت سته  دهیییوا هڕزۆر ھژ ته وتوونه كه  كهی و ناوچانه  كورد لهیی وه ته  نهینووس چاره

 یۆت، ر سته  دهی وه ونهداچوۆخ و به رهۆو ج  لهیك هیاسای ی هیكا  ھاتنهڵ گه له بانهیر ھاوته
و  ك لهرۆز كه  داخهی جی وه م ئه رگرنگن، بهۆكان ز هیین ده  و مهیوكراسید زراوه دامه
ش یوان و ئه وه رهول  و ھهیمان سلی دارهیردوو ئ  ھهیفكڕر ژ ته وتوونه كه زراوانه دامه

.. ننكارد به زراوانه و دامه ك لهرۆان، زیۆ خییست دهرتر باۆ زۆ و بیی وه ته  نهییند وه رژه به دانهگوب
 ی وه كردنهیان و شییت ھاووی وه اركردنهیشۆھ ن لهگ  باش دهیۆر شن كه م ھه به

  ..انیۆان بیكان هییت هڕ بنه مافه
 ی، باشوور وه ته  گرتووهیكان وتووه دواكه تهبوون ویت ھاووی مافۆ بییزا هڕ نای وره  گهیكلۆپ شه
و  ته بووه وره  گهییژوو میك هییتپرسراور ل رامبه  بهی كوردیت سته وان، ده له كهك هیش یدستانكور
 ی مه له و به وا ئه ر نا ئه گه ئه!  وه  خواربكاتهیكان نگه  تفهی ان لوولهییت ھاوویگو ر به رامبه ت بهب ده
و  ان و ئهیتكات و پاشان ھاوو هان نقووم دیۆشدا خپ كات، له  دهیت باس سته  دهیخود كه
مان  ناو ھه له!  هیشتا ساوات ھ سته مان ده  ھهی الڵست سایپاش ب  كهیش زموونه ئه
  ..تب  دهۆو نغر هیمدا له به
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