
!)بمکان-تاکۆس(دەوتی کوردی و 

کامیل ژیر

، ھرئب دژی دەوتی ئاغاکانیان رازیکردنیئوان بۆ.وەکانناپابکرگیراوان وبسری خۆم نائشنم
دەوتی کوردین، کپاکن و پبدڵ خوازیاریئوانی ە بۆئم مزگرد.بزستان جارک ئوترێ ساردکوردیبن، 

فرمون ئوەو . !بخۆیی کوردستانو ئیخن بر رەورەوەی سرکیان بدەستوەی)بم- تاکۆس(یکی کچی
زگردەکم:

.نی ئست کاتی یکم:من باوەڕم بدەوتی کوردی ھی، بم

زگرێ ک:مخی کاتیبکچونی !ێدتر کاتی؟ لھ ستتی مادەوە تائھاتدەو؟!ن

مافی  پلی یکم پلبپل بۆیبچین، وەک: مئ بئ دوەم:گرچی مافی چارەنوس بۆھمو نتوەیک، بم
.سربخۆییدوەم ئۆتۆنۆمی، سیم فیدرالی، چوارەم کۆنفیدرای، پلی پنجم رۆشنبیری،

زگم:یژەیمبۆچی ! پئ بئیوملپلابی کوردا ببار بھوەکانی دنیا ب؟ کوا کام لتدا نو پالن
؟!وێپلیک چن سدەی ئئاخۆ ھر؟ ئنجا ییچونت سربانی سربخۆ

بۆناوچداباوەکان بکین، دواییش گشتپرسییک بۆخۆمان  باجارێ گشتپرسییک رەوای، بم سیم:سربخۆیی
....و 

زگدناوی تۆ :موە بۆ مادەی بتمانگ؟!140تازە ئ ل و مادەیر . تۆپیوەەوە2007ئسگرەو ل
!!پشمرگی قارەمان جۆگیک خونی رشت تا دەستیگرت بسر ئو ناوچاندا!ئسپی تۆپیو ناکرێ

ناوچانلو ک لسایسبردا پایداوەتوەو لرفیلئدا،ئگر دوربا بچقنی برپرسکی گندەڵ
! قومارە، یائیبیتوە یائیدۆڕنیشگشتپرسی.!.نئکوتوەنغزەبیردنیابن ببکشنوە، ئوە

چوار ل سوئگر چاوکیش بمژودا بگینوە،؟!کائقومار لسر مافی خۆی،ژیرئنجا ئاخۆ کسی 
دەوت )210(لبۆچی چاو .راگیاندبینین لڕی گشتپرسییوە دەوتی خۆنابیزیاترنتوە

؟!چاو لچواریان بکینتنیا بنوقنین و 

خاوەن تواناو  سروەری و خاوەن ئارام و مجارێ ئ بئ چوارەم:سربخۆیی مافی ھمو نتوەیک، بم
...ولژر ھژمون و گوشارو سبری ھیچ دەوتکدا نبینداھاتبین و



زگرجی :مم کۆم داچاکیای خککولل!.وەیرە: پرسیار ئستر کام ئس؟!ل ،ر زەویبسر لگئ
موالی ل رجانو مر ئمریگکانی ئبنتخۆییکادا ھربوێبۆ سر بیانگمو ! ان ئو ھئنجا ئاخۆ ئ

تا : ؟ پرسیاری دوەم!پش سبخۆییانتبرکردبو دەوتانی دنیا، پشکی ئو ھمو مرجانیان دەس
کی رخۆییربین،سکر نبکیشدا،ژەیی دەستشارت لنانتبینروەری و تواناو داھاتچۆن ئو خاوەن س
لژر ھژمون و گوشارو سبری ھیچچ دەوتکیتر،ئست جگ ل ئمریکا:پرسیاری سیمچۆن ئارامئبین؟

ھا، ناب دەوتکی ژر سبریش دەوتکی سربخۆی رەنشبوین خاوەن ئم ئگردەوتکیتردا نی؟؟
.نودەوتیدابونلبابتی ئو دەوتانی سرەتا لژر سبری رەتکینوە 

ئمان موچیان پدابینناکرێ، گندەییان بۆ  پنجم:من تا سر ئسقان لگڵ سربخۆییدام. بم
فرمانەوابن، ئو ئم گندەنئاخر ئگر لدەوتی سربخۆشدا ھر ..چونک خۆیان گندەنێبنبناکر

بۆچیچاک تر بۆ؟!دەون، ھکدرۆئدەیچاوەڕوانی! موزایلکراز ناکرێھب ل..

زگرخۆ:مسل رخۆ کاکسراز! لبل بیندورمب لکراز. یشھرازە بوە بکردی !! ئیکاکئ.
ھمیش لدەوتکی ، شگوزەرانیخۆشدابینکردنی و و نھشتنی گندەیو چآکسازیدەساودەسکردنی دەست

ئم ئزمون بۆیان، ئگر ھر موزایدەبو،ئنجا تۆ لیانگڕێ،.نئنجامئدرو ئاسانترسربخۆدا باشتر
نیابوا دئ دەیو موزایندن ئکپاچی گۆڕھب بوە.بۆیانئتنخوزی سپی ئت کاغمیلل ستئ.!

لویستی سیستمی بڕوەبرایتیی  دورە ،ونی شاعیرانوە خئ دروست، بم ششم:دەوتی کوردی
بھاری عرەبیکرد چونک چییان ب ئھا ..گرینرلوان وەیا تیشکی سوزجارێ ئب مۆتجیھانوە،

؟!لویستی ئوان الیاندابو

زگدی:مونی شاعیران ھاتۆتخ لھیچ .گوجۆرەی بکی لتۆ مۆمتائ ،شبر ھگئ و سیستمئ
مامیکردوە وەک بنخونکی ) ئمری واقیع(سپاوئوسیستم ھمیش لگڵ بارینتوەیک نداوە،

ئو داعش .مشک میوانیان ناب، بوەک زیانی بۆ پزەکی ئوان نسپائگر بارەبگشتی!. مالی مزبورە
پوتللر تیرۆکگوەری ئتگواستایوان نبۆناوئ،ل ستن(ئکرد) یو ئتی کوردی زی.تۆزیئکی ادەون

وانیشرژەوەندیی ئبل ستکو ئب ،وان ناببارەت .بۆئرەبیسھاری عمریشک خۆی خۆڵ ،ب کورد ئ
خۆیان وتبرزیبون وتوشی لو سرۆککانیانئو دەوتان. بسرخۆیا نکا، کس ناتوان خۆی بسرداکا

.خۆیانکرد بسر خۆیانا



کۆمکوژ بکرین، ئترسین سربخۆیین ،بم بلرزو ھنسکوە):ئمش خوازیاری ھوتم(پی تۆقیوەکان
!مرینبلبرسانا ھمومانوبینتوشی ئابوقی ئابوری ببالینی کموە یا

زگترسن:می ئابوری راھاتوین. موقئابژەوە بمکان . لڕوی شاخبک باپیرانمان بنک . ژیانسانجارچ
سبارەت .دنیاش بپوش نگیراوەیسر. بدەسنھناسرکوتنیاندی وکانی دەوروبریشمانرژمئابوقی

ئو قوربانیان بۆ سربخۆیی بونای !ینگیاندبو، چنجارێ کۆمکوژ کراکۆمکوژی،سربخۆییشمان ران
داگیرکرانمان بۆچی تا ئست بب سربخۆییش،ئنجا ئوە بۆ وا لسربخۆیی تۆقیون؟؟!باشترنبو

ئاخر ک سالمت . پوشتی و سالمتی: کورد وتوتی؟!ینژیانکی بختیاردابئارام و رەوشکی للمانگڕاون
؟!نبین، پوشتتی بۆ

ھر لڕمانب، شھیدبون ک مردن .ئوێسربخۆییش قوربانیی. ماسیگرتن بب پتڕبون ناب:بڕزان
، بۆ رشتمانو دیموکراتیکخونی بۆئۆتۆنۆمی و خودموختاری و خۆسریدنیابن ئو ھمو باشترنی؟

ان مخن بر رەورەوەی دەولتی )بم-ستاکۆ(ئوەندە ئو ئیتر تکای . سربخۆیی نیوئوەندەی نئویست
لئنجامی ،دوریشنی ئو تاکۆسان.ئبت ززیویشب، بدەنگیتان،انتانبم-گریمان ئو تاکۆس.کوردی

ئو دنیای ئست . ڕزان، ئم کمنیننخر ب!! ئای چ دەردکی کوشندەی خۆبکمزانین!! بخۆبکمزانینوە
ئوە بوانن .شیش بدەس ئموە کون مشکی لبۆت قیسریبدەس داعشوە زەاللتیتی، داع

للولی وردی دەوتی ک.کانتان توڕدەنبم-گو گریالو شڕڤانان و تاکۆسقارەمانتییکانی پشمر
کدایچ.


