
ی کۆمدی       درامایککورت و رۆی پیرەمرد لژیانوەی جژنی نورۆزدا
٢٠١٦رۆزی بۆ نو

کامیل ژیر

رزەماندلیکی پیرۆزی ھورۆز واتایوەی کورداوە، نتناو نرخی بیستدا . لکانی چچلل بیرمدێ کات
ند، لمخوک ئک، 21/3مامۆستا بۆڕۆژی حوجرەەیمو سامی ئوچ، ی ھقخفوری بکی فر قاپسل

ۆز سیرئکراو ھتا مرەکبک ئو قاپش لماکماندا وەک شتیکی پیر. نورۆزنامیکی بۆئنوسینوە
ایچوئر ، وەتکراھیرئزەوە سڕدا.بی کوردییرەتای ساو رۆژی سل و باوەڕەوەبوە کش لکپیرۆزیی،

بپاک و خاونی و برگی رەنگاوڕەنگ و بسرمان ئکنوە، بۆی ئب ،باپیرانمانداپیران وگیان پاککانی
.بوەش ئوان شادمان ئبن.و گردنی یکدیش ئازادکینئاگرکردنوەو ئاھنگوە پشوازییان لبکین

یی لسلمانی جگیربو، گڕایوەو بھمیشلتورکیا)19/6/1950- 1867(دوایئوەی پیرەمردی بلیمت 
لکارزی وەستا شریف ڕۆژەدا چندین منجی گورە یاپراخی لوھمو ساک . دابنورۆزگرنگییکی زۆری



ئبو بمۆزیکی دەھۆوزوڕناوەوئبخشییوە بسر سیرانکراندا، لسلمانی،مام یارەمنی گردیلدا
وتارو ھۆنراوەی نتوەیی وەبوبۆنیزیاتری بنورۆزداو لموە گشی .بھپڕک و شاییلۆغان

میستر 1945بۆنورۆزی.رزاییکانی سلمانیدا ئکرایوەئاگری نورۆز ل زۆر گڕەک و ب. ئخونرایوە
کرد بۆ وتنی ئامادەکوڕان و کچانی یقوتابی.متسرفی سلمانی و گورە فرمانبرانی بانگھشتکردئدمۆنس و 

بیست و حوت سا من (خونرایوە، فایق بکس ھۆنراوەی وتارو ھۆنراوەی نتوەیی تیا.سرودی نتوەیی
! ئدمۆنسیش ھر پئکنی! ی بدەم پنج راوەشاندن و ھڕەشوە بۆ ئدمۆنس خوندەوە)رەنجبری تۆم

وتم فن، نیناسی، کوڕی کیت؟واڕکوت من لپشت کورسییکی ئدمۆنسوە وەستابوم، بکوردی وتی تۆ 
ھمو ساک گشی ، پیرەمردبوجۆرە.تی ب ئیناسم، عمر درژبیدوایی وتم برازای ئلف ب ھوری، و

ب دەستیگرت بسر بۆنی نورۆزداو بوخ بوخ ، حیزداو سال،1958زیاتری بنورۆز ئدا تا سای 
حیزبی: لکاردانوەی ئوەدا، پیرەمرد وتی. حکومتیش ئاھنگگان و ئاگری نورۆزی قدەغکرددەستیپکرد،

.ن لکردین بسیاستنورۆزیشیاحیزباب 

!



ھۆنراوە . توەیینوەک بۆنیکیگرنگیی بژیانوەی نورۆز ئدا جگ لو ھون، پیرەمرد لڕۆژنامکشیدا 
ئوەندەیتر جۆش و خرۆشی لدەرونی الواندا جگیر ) سای تازەی نورۆزە ھاتوەئمۆژی(بناوبانگکشی 

:کی دیالنی ھونرمندو ھۆنیارەوە بتایبتی بئاوازو دەنگ زۆر خۆش،کرد

ئم رۆژی سای تازەی نورۆزە ھاتوە

جژنکی کۆنی کوردە بخۆشی و بھاتوە

کو پارچن ساڵ گوی ھیوای ئم پپستبو تا

ھر خونی الوەکانبو گوی ئای نوبھار

ئو رەنگ سورەبو ک لئاسۆی بندی کورد 

مژدەی بیانی بۆگلی دورو نزیک ئبرد

نورۆزبو ئاگرکی وەھای خست جرگوە

بئشق ئچون ببرەوپیری مرگوەالوان 

ئوا رۆژ ھت لبندەنی برزی وتوە 

شفق شوقئداتوەخونی شھیدە رەنگی 

تائستا روینداوە لتئریخی میللتا

قغانی گولل سنگی کچانب لھمتا

پیناوێ بۆشھیدی وەتن شیوەن و گرین

نامرن ئوان وا لدی میللتا ئژین

مائاوایی و ئدمۆنس ردو شخ محمودو ئدمۆنس و پیاوماقونی شار کۆ ئبنوەپیرەم،لبۆنیکیتردا
:لسلمانی ئکا



نوسران و ھۆنیارانپش پیرەمرد،مژونوسان وتوەیی کورد، جژنی نورۆز،نبۆ ژیانوەو گشدان بجژنی 
حریق و وەفایی وکۆیی وخانی و نالی و مولوی و.نوسین و ھۆنراوەی زۆریان بۆ نورۆز وتوە،یتر)شاعیران(

.حمدی و قانیع و زۆریتر لو دەرگاییان داوە، بم ھیچیان وەک پیرەمرد برەویان ب نورۆز نداوە
ئاگری دا، 1958ی ساکانی دوای 20/3لئوارەکانی خککش، ھرچن نورۆزیان لقدەغ کرابو، بم 

خککی زۆر لو پناوەشدا . ئکردەوەھر،سربانی ماکان و گۆڕەپانکاننورۆزیان لسر چیاکان و
ر لدڵ و دەرونی میللتا خۆشویستیی نورۆز، زیاتبوەش .ئگیران و زیندانی ئکران و ئشکنج ئدران

ھاتۆتدی، بوەش ئاواتکی پیرەمردی نمر .ئستا نورۆز بفرمی جژنکی نتوەیی کوردە. ئچسپی
پاک، نک نوبھارکی پ ، نوبھارکی ئویست ک پب لگوی ئای پیرەمردچونک ! بم ھموی نا

یک )دراما(جارک، شانۆنام ھر چن سا،بمنوەناانئوەو گیانی ئو نمرە، پای!!دڕکوداڵ و گندەی
2016بۆنورۆزی ئمش . 2012، دوەم 2006یکم .)کربازاڕک بۆنورۆز(ناوی لژربۆ نورۆز بنووسم

:

، لتویلیکی گورەی داخراودا، کربازاڕکی ھموارکراو، بۆ ەوەبۆنی یکم رۆژی جژنی نورۆزب
مرۆڤی ناسراو ی کۆچکردویی ھندێ کسایتی)گیان ( :،ئگرچی پشکی. سازکراگکری ھمرەن٣

سرەتا کرەکان بۆ ماوەیک زەڕین و . بۆی تویلک جمیدەھات، کرابوون، بم ھاتن بۆ ھموانبوبانگھشت 
گوزاند بۆ ئوەی بقورگکی ساف و مشککی کراوەو تندروستییکی چاکوە، بچن پشتی خۆیان



. کارتۆنییکانبوی قسکردنیشیان،وەک ئاژەی ناو فلیمphonotic((دەنگدەربین . میکرۆفۆنکانوە 
.ن چپکوت و الینگری یکک ل کرەکانش، وردەوردە، ھر کۆمو بولکئامادەبوانی توی

سرۆکی پارتی کران، دوای بخرھاتن، ئوەی درکان - م نادرھسمانی ەورەتا، پشکشکری کربازارەک، س
گرتوە، وەک ل ئکوردستان، ئاژەڵ و باندەکانیش دەکنکانی کورد و ئو مترسییانی روک پرژی کش

یی و شانی ئوانیش بن دەنگ و ل روی مژوبۆردومان و کیمیابارانکاندا بینیمان، بۆی ماف و ئرکی سر
تی ل سیاسیشوە باری سرنجی خۆیان پیشاندەن و برگری ل خۆیان بکن و داوای مافی خۆیان بکن ، بتایب

ئگینا ئبن ! و لرفیلدەن جی خۆیان ھب و کورسی و بش بوئوانیش نونرکابینو پرلمانی داھاتودا
!!ئۆپۆزسیۆنی ئوەباب 

کر چۆن ئتوان : و ب توڕەییوە وتی یکیک ل دانیشتوەکان ،ھستای سرپ،تویلک پبو ل ژاوەژاو
ناتوان؟ ئگر ئو ئندامیتی بۆ:یدایوەوەمدەنگکیتر؟!؟ بوجیان بۆچی!ندامی کابینو پرلمان ببت ئ

ل پرلماندا بریتیب لوەی تنیا دەست برزکاتوە ، یا ل کابیندا تنیا فرمانی پارتکی خۆی 
، بائمانیش ئوەندەی ش ک بکای و سوزی لرفی لیبدرێجبو.ئوە کریش ئتوان ئوە بکا جیبجبکا ، 

، ە ل و تاریککانی مژوڕرونکردنوەی الپ: وتیوەسمان نجا ئ. ۆیان لسری بلوەڕن بارستایی خ
ویی ارەکی ئمۆشمان، لدوانکی میژبابتی کرباز. یاریدەدەرک بۆ چارەسرکردنی کشکانی ئمۆ

ل یتیانمکابابرو ستی کاوەی ئاسنگکرگروشتکرس .رمورەکانن ئیوەفو ک:

، بۆی وەک سروشتکی کاوەش ل خۆمان بو، واتا جاشبو. ئژدەھاک سرکردەیکی کوردبو: کری دز
دواییش دەستی و کوشتی و کدواپاشای مادبو) ئاشتیاک(دزگرایی، چکوشکی سرەواندە کللی ئژدەھاک

.بگان گڕایوە، یا بواتایکیتر، کارەکی کاوە، بخزمتی بوبگانیکفرەیدون کدای دەست
کی وای ؟ بگت چی؟ .ئم قسان لورگی خۆت دەرئھنی ، تۆدرۆئکی: وەم لدانیشتویکوە

:من پیاوی درۆنیم و بب بلگش قس ناکم: کری دز

 ل ندەکانی ناو الپڕە رەشکانی مژوی کوردستانجاشایتی و دزایتی و ناپاکیی زۆرو زەب :گی یکممب
ودا ، وەک ناپاکیکی سۆفی عبدو ک بۆسیکی بۆشیخ عبدولسالم داناو رادەستی تورککانیکرد رابرد

وەک ئیبنولدینار ک لژیرەوە . ی کوردستانیکی سربخۆدابو ئو سرکردە دادپروەرە ل ھولکاتیکدا ک
وەک مالی . ە بۆ لشکری تورکی دژ بکوردلگل سولتانی عوسمانی ر کوت و دەرگای قی ئامدی کردەو

 وە کۆتایی بو ب وە بنشکری موسولمانی تورکلب گولل سرکوتنی دەرکرد بۆ ھالقکتوای تف ک تخ
. وەک ئدریسی بتلیسی ک میرنشینی کوردیکانی کردە پاشکۆی دەولتی عوسمانی . میرنشینی رەواندز ھنا 

جاش و وەک ئو ھمو. انی بدرخان بگرن ککان بتوانن پشت ل ھزەکھۆی ئوەی توریزدان شیر ک بوەوەک 



ئستاش ئو دزایتی و جاشایتیی، ل برگکی تازەی جلخواریی نودا، . موستشاران ک مشتیکن لخروارێ 
یژەی ھدر.ک :بۆنمونک چۆن ژدو سائیوەی مرۆڤ ،وەک شاخک لر، ژمارەیوبمیگرێ ولمشکیکی انئ

ک ئتوانم بلم ئو بیان !یراکچیانیان لبربوە خوارێع ،بوجۆرە ژانگرتنی و بیانیکی ئب
باش ئگر خونی شاعیران ) ! دەولوتی کوردی خونی شاعیران (جختکردنوەی لسر ھمان فلسفی 

یا کوردستان یا نمان (ساالنیکی زۆرو لپیناوی دروشمی ،بۆچی خاوەنی ئو فلسفیو ئم شاگردە تازانی، 
یکبینان ک ئوە باری رۆشنبیرە تارنیوە؟ ھروەھا ئو!دا ھزارانیکیان ل ئیوەو ل ئیمش بکوشتدا )

رنجیانوەو وەکسنکالیی ناکواوی یترەبی (، بۆچی خۆیان بع یانیانە )بگالیکی ،ککی عی
؟!اکن عرەبیش لسرن

وخاندنی رژمکی، کاوە خۆی دەستی ، بۆچی دوای کوشتنی ئژدەھاک و ربنبوئگر دز: ەمبگی دو
ک سپارد، کسکتی بدەست و دەس گرتنب ،بوبکیش نیبیگان سو کر ئگرچاوە، پئندێ سی ھ

.؟!ە ھیچ ئارەقکی لراپرینکی کاوەدا نرشتوەئوا کسک بو

،سرکردەیکی بگانی جارک ل جاران، ب درژایی مژوکوا، کی کورد ئوەندە زیرەکبوە، : بگی سیم
ئوە )دواییکانی ئمجوامریمگر تقینوە(؟ یاپایتختیکیانی ھتکاندب ؟!کری کوردی کوشتبق

ە ئم تا ئستا زمانمان نبو. خرن! وامزانن ئم ھر لبر ئوەی ناومان بکرئبن، خۆشمان کرین
سرسوڕھنرەکانی کومپیوترەوە، بم ئستا ب ھۆی کارە . قسی پبکین تا ئوەی ل ناخماندای دەریبرین 

ئیوەی مروڤ ئچن نوکت لسر ئیمی گودریژ ). چپیکی بۆ لدرا( توانین گوزارە ل ناخی خۆمان بکینئ
واتا !)لباخچی ئاژەالن ریوی نوکتیک ئ، گوای کر دوای ھفتیک پئکن : (دروستئکن و ئلن 

یراکچی چپەوان، بۆچیعپیشکوتنخوازە ئو زۆر رۆشنبیرە ئیباش ! ئیم دوای ھفتیک ل شت ئگین
، دەسکردی ئوئیمپریالیزمی راکی ئوان ئیراکچیتیی بۆ ئکنن ک ئو ئیسال ھیشتا لوە نگیشتو٩٦دوای 

 ل ک پی دنیا١٩١٧ئنگلیزەینیەوە چدا جوب!پیئ قممنیش ناھ ؟ ئیست وەی نانی کونوە وەک ئیم ئ
؟ ئیتر بۆچی ھر ب ئیم ئلین !اوا ئکا، نانی کوردستان ئخۆن و پاسی ئیراک ئکن جرتماسی ئخواو پاسی

سال کوردستانی کردۆت گۆمی ٩٦ئیراک دیوە ک ؟ ئاخر ئو قموەشنان چ خیروخۆشییکیان لو!کرە دزە 
نتانئوت ،کیوامان بکردای؟ ئوە ئگر ئیم شت!خوناو سرباری تاالنکردنی سامانی سرزەوی و ژرزەویمان

وینای ، مالی بگان کۆک ب؟یائگر ئیم بۆ ریکخستنی ناومای خۆمان ناکۆک و بۆریکخستنی ناو!چن کرن
 بۆچی چاک بر وانوتین کئتان نکرد(؟!پی پکویلنین تکی بۆلیدرا و قاقای پیکیپلچ.(

کسک، بوە . ، سرگروشتیکی دروستکراوو چیرۆککی خیاییب باوەری من، داستانی کاوە: کری رەش
ب درەفشکی کاویان و ئاخر کابرایکی ئاسنگر، تنیا . کی درۆ بۆ کورد ھبستت) مجد(ویستۆیتی شانازی 

.؟!، چۆن ئتوان سرکردەی وتک بکوژێچکوشکوە



ورەحمانی خامگیئمانی، خۆی بۆ نرباشی سلی ئاسنگ رپس ستایڕانیرا، ھبازو: و ن ر بی ئاسنگمی ئ
پژاندنی مشکی ئژدەھاکک، ئب چیب ل ئاستی چکوش زەبر! ئاسن و پۆ ئچمنینوە،پتومان

.. ین ، ن پیاوی درۆو چیرۆکی خیایبوگری باپیرمان، نجاشایتیمانکردوە؟ ئم و کاوەی ئاسن!وەشنکانمان
و دەستیانگرت و )چپیکی بۆ لدرا( ن با دەم ولمۆزی ئو کران بشکنم و مشکیان بپژنمئا رگمبدە

.ندەوەدایانمرکا

.بژی .. با..بژی .. ، باجماوەروی پتویبژی ھیزی باز: د یکیک ھستاو ھاواریکر

ی کر. دەستیکرد ب زەڕینکری دز . کری دز و کری رەش، ب گوچککانیان ھندک ئیمیان بیکتردا
کربازارەک . نتوەشاندجو، لسر شانۆکوە دەستیکرد ببکرت سریاننبارەشیش بۆ ترساندنی ھرشک 

الینیان ھورکردەوە و کربازاڕەک چوەوە دۆخی دوای ھولیکی زۆر، ھردووون ب ناوبژیکرخکک ب. شوا 
ی بۆچی بوجۆرە ویستی ھیرشمان من نازانم ئم خا-: ارەکیدا وتو کری رەش دریژەی ب ئاسایی خۆی

ئوئمش ب مرەییا. ب سری ئژدەھاک بکات سر؟ سوپاس بۆ ئیوە ک نتانھیشت سری ئیمش بکا
؟ !مگر ئیم مافی دەربنی بیرورای خۆماننی!! ک لسر بیروباوەڕیان ناکاوکوژ کران و ئکرنبچینانگنج

ر وایگی ئو ئدیموکراتی ( الفی، ئ(میشوەی مرۆڤ ھئ دەنە چیوەبائم !خۆتانی پک م؟ ئاخر ئ
ئوەی گوێ کورتئیترتکای ،؟ ئیم ناومان گودریژە!ون ، بۆچی لپاداشتدا پمانئلن کرخزمتمانکرد

گواستنوەی نوتیان دروستکردوە ھگریتانکرییسوپاس بۆ کۆمپانیاکانی رۆژئاوا ک لۆر!!پمانمن کر
ک چۆن لکاتی راپریندا ئو ھمو،ئگینا ئیستا ھرچی نوتی قاچاغ ھی بکۆلی ئم ئاودیو ئکرا وە

).چپلیکی بۆلیدرا!!(تاالنیانتان بکۆی ئیم ئاودیوکرد 

. و بگکانی کری دز و کری رەشداستانکی کاوە، پچوانی قسکانرای من سبارەت : کری سپی
ناپاکی و دزایتی و راست . براوردکردنی کسک ب کسانکیک، ناب ببگی یاسایی بسر ئو کسوە

وی کورد، پن ل داستانی قارەمانتی بوە، بم الپڕە سپییکانی مژلناو کوردو نتوەکانیتریشجاشایتی
وین و و ئاوەڵ و بارھگری پشمرگ بئمش ل شۆرشکاندا بشداریمانکردوە. کوردایتیو نیشتمانپروەری و 

رووداوەکش ئوەندە . ،بوب یا بگانکورد کاوە، سرکردەیکی ستمکاری کوشتوە.ھزاران شھیدمانداوە
ئو . ەبوسردەمی پیشسازیداوداوەک لواتا ر. باس لوە دەکات ک کاوە ئاسنگربوەدریننی، ببگی ئوەی 

ش زۆر کۆننیردەمردەمی ئاشتیاک.سس ندێ.ناگاتی ھپش زایینیش ببش ئاشتیاک و پرچاوە، پس 
کورد تا ئستا . کمئا ئورەحمان منیش پشتگیریی قسکانی خ.ساڵ، نورۆز ھر جژنبوە4700

 ،ستبیزانیوە شانازیی درۆ بۆ خۆی ھندین شانانچ وە ککانییی دراوسوانچپزیی درۆیان بۆ خۆیان ب
چند شانازییکیکی درۆی کورد ئگر ئو درۆزنیی بزانیای، ھبت.وە خیاییکانیانوەخنیوەت مژ

مژوە راستییکی خۆیشی ،یا بواری ندراوەت،وە،بلکو کورد ھر نیزانیوەئنک ھر. ھۆنیوەئبۆخۆی 
ھیچ بگانیکیش ئو .سیوەتوەوی کوردیان نووی خۆیان مژزۆری گشتیارە بگانکان بئارەزب . ستوەبنو



ستبشانازیی درۆی بۆ ھ کورد ناکا ک رە بریکی وەک.خوە نووسوانپیچوەی کوردو ) کارڵ مای (ببیئب
، بتایبتی مسعودی،مژونوس ئرەبکان! ەاندوکوردستانی دیب ، کوردی وەک دڕندەو پیاوخۆر بجیھان ناس

 وتویان)یوەی جنۆکری پانکردەوە..)کورد نوەی کاوە سک بئیگانیار ، یا کورد، بن کی کوردکوژەی وب
مکار، لردوستخھ دا، سخۆبوردبارەکری و لوامش بۆ جی ھاوبایویی و ھۆشیاریی کاوە ھ:

.راپڕیوکبوە: یکم
.ەکوشتوستمکارکی : ەمدو

.و خاکیک کمترنیست، ک بایخی ئم خایان، ل دخۆی دەستی نگرت دە: سییم

بم لو سردەمی نزانیندا، ئو ئوەی ئزانی ک ل . کاوە ئیتوانی دەست بگرت دەست: ابزانین چۆنب
ت نازانوەبردنی دەسڕری بت. ھوندەس زانبۆیدەست ل و خۆی . ی دایی بکرداییو ھر کاوە ئگئ

 بوو بوساش وەک ئیستا ئوا کوردستانی ئئ ،زکردایراوکانی پزاندەست و ل تتی بگرتایدەس
بشداربون دا ٩/٤/٢٠٠٣ل کان ئچو کوردکاوە لکاری ئو زیندانیبوەش کارەکی ) چپلیک!(گندەستان

سالی ئازادیدا، لالیک کوتن شرو کوشتنی ٢٥لماوەی ، کچیئیراقداگورەکیزینداندنی ل روخان
لو یکدی، لالیکی تریشوە کوتن گرتنی دامنی پاسوانانی زیندانک، بۆ دروستکردنوەی زیندانکیکی

رانگینن ، کوردستان وترە سربخۆیی زنوە ناوی و ئگر کار وابواو ھرچیجۆرەو دوایی بپی خۆیان چو
بخۆشیاندەن سیاستکار و ! دێ وەک مڕی قوربانی، یکلدوای یک چاوەڕوان، بۆ چقۆی قسابئوا رۆژک

).قاقای پکنین و چپ، تویلکی پکرد! (لزانی نایاب

؟ !لۆ بارنب، لۆ غار دەبلۆ پدەکنن؟ ئدی کر : قسخۆش، ھستای سرپ و وتییمچکۆی ھولری
!)ورکردنوە ل مچکۆ پمپم و چاوسو دەستیانکرد بنو ب قسک گرژبون ھسمینوەکرەکا(

، ئالیککی الو ماوەید(، .ئستا کاتی وچانک بۆ ماوەی پازدەخولک: بڕزان: وتگۆی کربازاڕەک، وتی
ازاڕەکمان، بچند ھۆنراوەیک، ەمی کرببشی دو: ئنجا وتگۆ وتی!)... ە چاک، خرای سرخوان و ماشنرایو

:سرەتا ھاوسۆزی خۆمان لگڵ کری ب ماف و ستملکراو، بم ھۆنراوەی پیشانئدەین. ڕازنینوەئ

ی ژیان، داوی مژدەی رۆژ و شفقلوکاتوە ئاسۆ
ھز لجنگ و زۆراندان، ھزی ھق و ھزی ناھق دو 

برئنجامی ئم راستیی، پندک باباش تیبگین
ھق مافک بدەسنایت، بزۆر نب و بنووکی شق 

 چناودا ئپری لس ،کق، تاوانش قی بھ
یا ھیچ نب لالی ھندێ، ھق تایو ھق قسی رەق



برزیان دروستکرد بکۆی کری بسزمانکۆشککی
، پاداشتی چاک، درا بشرکی چاوزەقتواوبو

_! کیان دانا، پیکری شرالدەروازەی ئو کۆشکد
!ف، دانایکی قسنستقوەک شھیدێ، فیلسو

ئنجامکری سرشۆڕی سالمت،لم پندی رەنجو
چاوی ئبقزەڕەی گریان،ئگوزان،گۆییئلقان،خۆی

، ندەزگایک، نکۆم، نیاسایک نکس بو

بیرێ، دادی پرس بۆ رەوای ھق نزەمیرێ، خاوەن 
.کرەکانیش، خوڕخوڕ فرمسک بچاویاندا ھاتخوارێ. ک بۆ ھۆنراوک چپلی



:ھیدای و وتیی ھۆنیاری رەوانبژی کرکوکی شخ رەزا

بحیشی نرەکـــــرمادام کۆڕەک بو
:منیش مترەقم ب بنکی ژری کمر

ڵئـــــاوەدارگوز و خورما ئکاتئوەی 
ڵاری پتوە، خورما داری گنـــدەگوز د

ئوالدی ئم عسرەی ب ئیراک شانازن
ان پــــــــــوازنحاشا نوەی کرنین،ئو

سکانیان ژەھر ئڕژن دەست و پینو
!!کوردن و ئچن کوردایتی ئنژن 

.بۆ شیخ رەزا )چپلیک(



مخابن بخائینان دەبژن . ئز دەبژم گودرژ گلک ھژای: بھدوڕی راڤینیی بادینانی قسخۆش وتی
!.جحشکر

چپیکیان و بگوچککانیان کرەکان سیرکی یکیانکردو سری رەزامندیان بۆ ھۆنراوەکو قسکان لقاند
.بۆ شخ رەزاو بھدوڕ لدا

2003ی دوای پیرەمردی ھۆنیاری گورەی سلیمانی، ھستای سرپ و لبارەی پلدارە کوردەکانوە ل بغداد
:وتی ،

ئوان دیسان وەفدکی کوردســــــــتانن
یـــــــــــــــــواننلرە دژیک و لوێ ناوبژ

وانگووچیئوە، ن، ننڕمــــــــجارەئ
سنــمارەسیان وەک پاداشتکیچارەنو

ون ب شــیریشیبیکی خراپ، توخو
؟!ئستاک ناتوانن ترکیدەن ب پـــیری
لیانگڕن ئوان دەستیان لبشــــــۆن
.بانوەی نوێ خمی ئم دەڤرە بخــۆن

زان، بو بر پکی مرۆڤ. شاییلۆغانچی رەشبڕکپکردھر دەستیپودی ئنجا سر. و ک )ی ئۆژی سام
مو) تازەیدەنگی ھرەکان، جۆش و خربو ککویلکی زیاتریئامادەبوانی تۆشربازارەککدا ب:

 ،ئیراک ،ی تازەیۆژی ساموەئھاتــــــــــــــــ
چاوی خواتــــــــــوەکۆستکی کۆنی کوردە، چو

گوی ھیوای ئم پپستبو تاکو پارڵچند سا
 گورگی ھـــــــارپشیلمان ل ھۆ کرد بڵئمسا



کل ئاسۆی بندی کـــــوردئو رەنگ سورەبو
ئبــــــــــــردالوانی، دژ ب گندەیی، بۆ الی مرگ 

ـــــــــوەئیراکبو ئاگرکی وەھای خست جرگـــــ
ب برەوپیری مرگـــــوەئنفال بئشق ئچو

ــــوەوا رۆژھت ل بندەنی برزی وتــــــــــــ
وەمان بداتـــــــــــــــــکابرا خریک تازە ب شو

ــــــرای کراوکـــتا ئست رووی نداوە ل مژو
باوان شھید بخونژە بژی پناوبــــــــــــــــرا
پی ناوێ بۆ شھیدی وەتن شیوەن و گریـــــــن
.وا ئم ئست لجی ئوانیش پاوپیــــــــــــن

.کۆتایی ھاتنزیک ب، کربازارەک، پکنین و زەڕین و چپرزانو ببو جۆرە

بداخوە نورۆزی ئمسامان لبارودۆخکی قیراناویی دارایی و سیاسیی خراپدا بڕزان، : وەسمانی ھم نادر
نی برژەوەندیی تسکی حیزبایتی بھمو ئگڕتوە بۆ بوھۆکاری ئو قیرانان من،باوەڕی ب.ئکین

کۆمپانیای حیزب و بارەگاو حیزب ونتوەیکی دیل و ژردەستی وەک ئم، ئم ھمو ئاخر !! جۆرەکانییوە
و پولکیان سا سامانی نتوە تان ئکن25چیوچیییان بۆچی کئوە رۆژنامویزیۆن و رادیۆو تلف

مالکانیش لپناوی گیشت ئوەی لبنی دەغیلکدا نھشتۆتوە بۆ رۆژکی رەشی وەک ئمۆ، تنانت کار 
؟ !ئاخر خوا حیزبی بۆچی!!بۆ ھریسک، خۆیان فدای زەلکاوی حیزبایتییوەگوای خواداو راستییکی 

شنموەو واز لحیزبایتی ھئوە)پارتی کران(حیزبکم: لبرئوە من لم سکۆیوە رایئگینم 
.ژمارەیک گودرژی تکنۆکراتئھنم و کاروباری تویلکان ئدەم دەس 

ر ئم وازناھنین و تکتولکی جیاواز بۆخۆمان دروستئکین و بش بوجو بش تانیی نخ: کری دز
ئی دز ب، ئبین ب ئۆپۆزسیۆن، نئوەش !! خوایئکرد ھمو وتمان بخۆمانوە ئسوتان! خۆمان ھرئوێ

؟!چیمانای

؟!وت بب حیزب چۆن ئبربڕوە:کری رەش

فرمیی پشمرگو یک لشکری ی نیشتمانیی پاک و)کارزما(کمرۆڤ وت بیک سرکردەی : کری سپی
!ئاخ بۆ ئتا کوردک.وەک گوڵ ئبرێ بڕوە) تکنۆکرات(کسکی پیشگر چن 

:بمجۆرەبو ئنجام . بۆ وەرگرتنی رای ئامادەبوان، راپرسییک کرا

%1: الینگرانی کری دز



%9: الینگرانی کری رەش

%90: الینگرانی کری سپی

داموەو ھیچیان نمنیش ھاتم.


