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  تای ئیش ره سه

  
  .ین که  هزی خۆمان،  خۆمان ب هز نه ر خۆمان به هزین، گه  به ئمه
  ، و ك و بیر فراوان و، بیر روونا ر چاو کراوه ر وریا بین، گه گه
  کگرتوو بین، یه
  رگرین، لك، هزکی نوێ وه موو هه  هه ر له گه

 !ین که  دروستی ده ڕاست، ئمه تی ناوه ۆژههرمژووی نوی 
  

  1984 میراودەلیآمال 
  

****  
  ل دووروتییمیراودەلی ی ب آوردیی م یآم نووسینی آمال ئ
آی گۆڤاری لست ژمارە یوه. ندەن  لـو ،1984 لناوی دۆستی ب ب   

  . آراوەتوە
==================  

  

  تای ئیش ره سه
  

  تا ویش ناب هه  ئه کبوونه مووی یه تای ئیش هه ره سه
  .ی که  سارژی نه  ددایه ر برین آ له هه

***  



  
  ین ست پبکه  ده وه ه با لره

  ، ی ساواوه ستی کۆرپه پی ده  پاکتیی له له
  . وه رگه  رژاوی پشمه رم و گوڕیی خونی تازه ف و کوڵ و گه  که له
ککدا  ر یه  دی هه  له وه، که تین و تاوی خۆشویستنی ئازادییه ستی به  هه له

  . ندووه ی سه کپه
  . ی بیومانه و رگا خوناوییه  به وه با چاو بگینه

  . وه ینه گ پاك بکهن ڵ و ژه  دوکه روون له کانی مشك و ده لنه با که
  .دانین) نا(ك  یه)  به(موو  ر هه رامبه با به
  .ین ریز که)  به(ك  یه )نا(موو  ر هه رامبه با به
  . وه  و لکدانه وه راوردکردن و شیکردنه  گفتوگۆ و راوژ و به وینه با بکه

   .ین ده ست نه  ده ل له  کار بنین، با هه با هۆش به
ڕی   باوه وه، قنته  ناو خۆیدا بته ست پ بکا، گومان له  ده هو  خۆیه با هۆش له

  .یشتن و کار کردن ی تگه  بنچینه قیو بکاته له نه
  رزیی و له  په  ناو چای دووره ر و، له به نگه  ناو بیری کۆن و ته با بیر له

  .خنک جیھان داباندا، نه
  .رد ، بگهپاك، ڕوون:  وه  نوێ بدۆزینه کان له رچاوه با سه

  
  

  .با خۆمان بناسین
  .ینمان بناسین مۆمان بناسین، سبه دونمان بناسین، ئه

  .با خۆمان بناسین، تا جیھان بناسین
  .با جیھان بناسین، تا خۆمان بناسین

  .ناسنبا خۆمان بناسین تا جیھان بما
  

  .ین بگهمۆمان بناسین، تا دونمان ت هبا ئ
  .ین بگهمۆمان ت ئهین، تا  مان تبگهبا دون
  .دۆڕنین ینمان نه ی سبه وه ین، بۆ ئه بگهمۆمان ت با ئه

 
  با خۆمان بناسین،

  ین، شونی خۆمان له بکهی جیھاندا دیاری خشه ر نه  سه لهپی خۆمان شون
  .ین کهمدا دیاریب رده ی مژوی سه وه تنهی بزو چوار چوه

  .ین یدا که  بۆ خۆمان په ناسنامهبا 
  ستین،  ببه گرهکۆن



  ین، که ئا هه
  ك بین، یه
  .ك بین تا ببین یه
 

  ناسین، کتر نه ناتوانین خۆمان بناسین، تا یه
  ناسین، کتر نه ناتوانین جیھان بناسین، تا یه

  ناسین، کتر نه ناس تا یهجیھان نامان
  .بین ك نه کتر ناناسین، تا یه یه
  .بین کتر نه ك نابین تا بۆ یه یه

وك بۆ ئامانجی  ل و هه موو هه گرین و هه ك نه نابین، تا پشتی یهکتر  بۆ یه
  .هنین  کار نه کگرتوو به یه
  )بن  مه پردی بگانه. کتر بن بۆ یه. ك بن یه(

 
  ناسین، مۆمان ناناسین، تا دونمان نه ئه

  ك دون بین، مۆ وه دونمان ناناسین، تا ئه
   دا بژین، دون بین، تا له ك دون ده ر وه هه
  ژین،  دوندا مه له
  ن،  ورد و خاش که نگاوییانه  ژه و قابه ئه
  ن، که ڕی کۆنقین مه شه
  ن، که ك مه  یه ی کۆن له  ناوو ناتۆره ی نوێ به وه نه
  مۆ،  بۆ ئه وه ڕنه بپه

  بات، می خون و خه رده ، سه مه ده رم س ن بۆ ئه بازده
  گیر،دیار و، تاوانی دنیای نا ه ، تهی ورد ومی داو رده سه
  .ڕاندنی گورج و گۆڵ  ڕاپه و کانه ی زیره یری ورد و، پرۆژهمی ب رده سه

  .ژین مرۆدا نه ڕنن تا له  هیچ راناپه
  بینن  نه وه رینی و قوویی و چییه  به مرۆدا ناژین، تا جیھان به له
  بینیندا، ناتوانین جیھان ببینین،-خۆ-نیا ی ته  ئاونه  له

  ، یه وه ره  ده  له وره ی گه جھیان
  .ادم تانککی دکور رده  به  له کی کوره یه یبین مرووله ی نه وه ئه
 
  جتان د، نن، جھیان به نگاو مه  هه و دواوه ره به
  .ون که کاندا ده ر کلی گۆڕستانه  سه نن، به نگاو مه  هه و دواوه ره به
  ون، هک کاندا ده  ب کله ر گۆڕستانه سه به
  .لغام  ئه  له ر پتان په ڕۆن، هشتا به  مه و دواوه ره به



  .نگاو بنن  هه و لوتکه ره به
  .ج بن کان به چاه

 
  .وێ موو کردارك، بیارکی ده هه
  .وێ ی ده وه موو بیارك، هۆشیاریی و لکدانه هه

  ، رجه مهل و  ودای نوان ئامانج و خواست و هه ، مه وه هۆشیاریی و لکدانه
  . رجه  مهرڕوانین بۆ دوو
   دن یی هه شه ه  هه: رستانه لپه ، هه رستانه نیی، خۆپه آته ئامانجی یه

  .دن  هه ه هه: یی شه ه هه
  .برین:  ه هه

  . وه  کوالنه میشه ترسیی هه مه. شیمانیی رمانیی، په دهردی ب برین ده
  . برینی برین،ی برین وه نوبوونه

  .... ك بوونه مووی یه ی ئیش ههتا ره سه
  .ن که کان ساڕژ نه تا، برینه ویش ناب هه ئه

  .ن کان ساڕژ که برینه
  .ن کان ساڕژ که برینه
  .ن کان ساڕژ که برینه

  . وه ره  ده رنه کان وه سکه  ته  قاوغه له
  . وه ره  ده رنه رتی وه گه  قاوغی تیره له

  .و  کار، بازووتان پته هبیرتان روون، دتان ساغ، مشکتان ب
  .ئامانج ئاشکرا. رگا دیار

  ب؟ نگاونانی نه  توانای هه کیه
  ب؟ خشین و داهنانی نه نج و به  توانای ڕه کیه
  موو؟ نجی هه موو، ڕه موو، بیری هه نگی هه ده
  .  قه گاته نگاوکمان ده موو هه هه
  
  .ك خزانین ، یه ره ك به ل، یه ك گه موومان یه هه
  !مان کا؟ ك خزان، چی ده  یه مانکاته ر برین نه گه
  !مان کا؟ ك خزان، چی ده  یه مانکاته ربین نه ر سه گه
  کوش ك چه  و یه ك کاوه  یه مانکاته هاکان نه ژده مارۆی ئه ر گه گه

  مان کا، چی ده
  کانمان، ر گۆشه ترسیی جگه نووسی پ مه ر چاره گه
  !مان کا؟ هیوا چی دهك  ك هز و یه  یه مانکاته نه

  نگاوك موو هه وك، هه موو هه لك، هه موو هه با هه



  ك، موو توانایه ك، هه یه قه موو ته هه
  مان که له ی مژووی نوی گه وه کردن و پشخستنی بزووتنهو بۆ پته
  ......خان بکین تر

  . وه شته باتدا بگه  باخی خه نگ له و رهگان د گوی ره با سه
  .ێ بب آبوو دەر د ئاوازی جیائاواتی یه با سه

  .ر ب با بیر ڕابه
  .کگرتوو قۆناغ ب با ئامانجی یه

  .ندەرای تدا دا  گه ب ئاژاوه ر نه ر شونی بیر رابه هه
   وه کاته بیری ڕوون، رباز ڕوناك ده
  ، وه کاته ڕبازی ڕوون، بیر نوێ ده

  بیری ڕوون، ڕبازی ڕوون، ئامانجی ڕوون،
  و و گورج، اوی پتهنگ هه

  . وه کاته قۆناغ نزیك ده
 

  .قای مژوو ب تهب ب بار  ده ی ئمه وه ر کردنهبی
  .کانی جوگرافیا ب ی برینه واره  قه به
  ك بگرێ، کردنی ئامانج و ربازدا، جوگرافیا و مژوو یهستنیشان  ده ب له ده
  . ی خونه  پرۆژه:کگرتنی جوگرافیا و مژوو یه
  .ك ئامانج یه..  خشه ك نه یه.. ك خون یه.. ك برین یه.. ك مژوو یه

 
  وه ر خۆمان بدۆزینه  هزین، گه  به ئمه
  .ین که  هزی خۆمان،  خۆمان ب هز نه ر خۆمان به هزین، گه  به ئمه
   و، بیر رووناك و بیر فراوان، ر چاو کراوه ر وریا بین، گه گه
  کگرتوو بین، یه
  رگرین، لك، هزکی نوێ وه موو هه هه  ر له گه

  ین، که  دروستی ده ڕاست، ئمه تی ناوه مژووی نوی ڕۆژهه
  زانین،  خۆمان ده ی به وه  هزترین له  هزین، به  به ئمه
   دوو، ك مانان و نابن به  هزین، مادام ژیان و ئازادی یه  به ئمه

) ڵ بژی م بژی و که که(ی کوردی  فه لسه ککماندا فه ر یه  خونی هه مادام له
  ...ژیا ده
  یا،  نه وه نگمانه ده  به یه ك هز بین، ک هه ر یه گه
  .کا وی نه ری نه  سه یه  هه ك بین، کام الیه ر یه گه
  کانمان ناترسین، کگرتنی دوژمنه  یه ك بین، له ر یه گه
  .  یاری خۆیان کردوه میشه وان هه ئه



  .  بووه نی ئمه خو میشه وان هه یاری ئه
  .ناسین ك بین، دۆست و دوژمنمان باشتر ده ر یه گه

  .ك بین ك بین، بۆ یه وێ یه یانه ن ده وانه کانمان ئه  راسته دۆسته
 بۆ  وان پاپشته ك هزیی ئه ر وه کانمان، هه  بۆ دۆسته  هزه ك بوونی ئمه یه

  . ئمه
  . وێ دۆستمان نییه ی نه آبوونیی ئمه ی یه وه ئه
  . ی بوێ دۆستمان نییه ی خونی ئمه وه ئه
 ئاشکرایی و  ب دوو ڕوویی  نووسمان، به  مافی چاره ڕ به ی باوه وه ئه
  . هن، دۆستمان نییه نه
  . کانمانه ، پاپشتی مافه کانمانه  ب، دۆستی ئاواته ی دۆستی ئمه وه ئه

  :ناسین  ده یه و بناغه ر ئه سه دۆست و دوژمن له
  ...مانناس نایناسین هی ن وه ئه

 
  

  . ك نییه ر چه بات هه خه
  .ب ڵ نه گه تی له ر سیاسه  گه بات نییه ك خه چه
  .ب دا نه گه تی راستی له ر سیاسه  گه ییه ته ك چه چه

  .ب تی راستمان ناب، تا بیری راستمان نه سیاسه
ك  ا، وهك جوگرافی ك مژوو، وه وه: ناسین بیری راستمان ناب، تا خۆمان نه

ك زمان  تی، وه یه ك سایکۆلۆژیی کۆمه تی، وه یه ڵ و پك هاتنی کۆمه کۆمه
  ر، و شارستانتیی و کولتوو

  ند و جیھاندا، تی ناوه  رۆژهه مان له که ك شونی ستراتیژی وته وه
ی   چوارچوه مان له که له ی ئازادیخوازیی گه وه  و بزووتنه له سه ك مه وه

  :النی جیھاندا ی گه اتی ئازادیخوازانهب تکای خه
  .وتن رکه کگرتن، سه خۆناسین، جیھان ناسین، یه

  .ست پ بکا  ده وه  خۆیه کك له ر یه با هه
  . ست پ بکه  ده وه  خۆته له
  . ست پ بکه  ده وه  ناخی خۆته له
  . ست پ بکه  ده وه  ویژدانی خۆته له

  کی، ره به دوو ، دوور له وه ته ك نه ل، وه ك گه  وه خۆت بناسه
  : یه وه مان کاتدا قورسترین، هنگاو ئه  هه نگاو، ئاسانترین و له م هه که یه

ست  ده  کردن و گفت و گۆ، به کی نوی قسه یه کی نوی دوان، شوه یه  شوه
  .بنی
   !رجی ژیرییه  بدوێ، دوان مه بزانه



  .گری ناتوانی بدوی تا گوێ نه
کانی  ر و پ چاه  به نگه  ته کۆنه و   کۆچه ا خۆت لهناتوانی گوێ بگری، ت

  یدانی بیرفراوانیی ی بۆ مه ده ی، تا باز نه که رباز نه مشکت ده
  ..ی که  دی نه  به ها ئاسۆی نوی کراوه نده  تا چه

  .بی ی زانستی نه وه  تا فری بیر کردنه
  .یوسا بدو ئه.. ی گوێ بگری بیار بده: نگاو م هه که با یه

  . رگره  وه ستی هاوڕیانه  همنی و هه ك به موو ڕایه ، هه گوگرکی باش به
  .وە ره ك بدۆزه موو بیرك ژیرییه  هه له
  . دی بکه ك به ك ڕگایه موو رایه  هه له

  . راوردیان که  به وه، ، بیر و ڕاکان شیکه وه قینه چوون و ته ب هه
  .ت ب ت، پوانه که وه ته تی نه با خزمه
  . بن کانی مژوو ئاونه ساته با کاره

  کان، وتووه ك که  په کان، قابه  کۆنه ر قابه  سه ڕوه گه مه
  .ن نگاو ده  هه وه مژوو بۆ پشه. ڕوا  ده وه  ژیان بۆ پشه بزانه
  ی،  و تبگه وه یته ك پار بیر بکه د وه دی صه مساڵ صه ر ئه گه

  .ج ماوی  به دنیا به
  .سانی تر گرتن  که  له خنه ر ره  خۆ گرتن ب، به  له خنه  ره ڕت به باوه
  ی، سکی تردا بکه  که ی سوژنك به وه ر له ، به  خۆتدا بکه ك به رزییه ده

  .مان که له ساتی گه ختیی کاره ر سه ده قه ، به هز که ویژدانت به
  کانمان، ی برینه واره یی قه وره ر گه ده قه به
  مان، که وه ته ی نه له سه یی و چیی مهر فراوان ده قه به

یی، رست تپه شیره رستیی، عه رستیی، تاقمپه  سنووری خۆپه  له وه  مانه بزانه
  . دارستیی سپه رستی، که په ناوچه
  ت، که له ر گه رامبه  به تاوانه
  کانمان، هیده ر خونی شه رامبه  به تاوانه
  ۆمان،م ی پ برینی ئه خشه ر نه رامبه  به تاوانه

  ر ئاوات و خواستی داهاتوومان، رامبه به
   ساواکانمان، ر کۆرپه رامبه به

  . وه ی مردنی بۆ ناونه ه بوون و دوژمن ته ی هشتا نه وانه ر ئه رامبه  به تاوانه
 
  . وه ته ندامانی نه  ئه  له بریتییه:  وه ته نه
  .انمووم و، من، هه تۆ، ئه: سانن که  تاکه وه ته ندامانی نه ئه
  و تاکه نجی ئه وڵ و ڕه ، هه یه سانه  که و تاکه ژیانی ئه:  وه ته ی نه رمایه سه
  .یان ل پیك دێ وه ته  نه یه سانه که



  . مانه که وه ته ی نه رمایه نی تۆ، سه مه ژیانی تۆ، کاتی تۆ، ته
 فیۆدانی  نت به مه کانی ته فیۆ دانی کاتی خۆت، ساڵ و مانگ و ڕۆژه به
  . یه وه ته  و سامانی نه رمایه سه
  قینه ریی راسته روه پهر کورد  بی، گه قینه ریی راسته روه په وه ته ر نه  گه بۆیه

  .کوردم: وا ببینی بی  خۆت ره ر به بی، گه
  ی؟  خۆت بکه  له م پرسیاره ئه:  وه  پشه ب له ده

  نی مه ی ته ڕۆژ و ساڵ و مانگ م که که وه ته ی نه رمایه  سه شه و به چۆن ئه
   کار بنم؟ می به که له تی گه منن بۆ خزمه

  م؟ ست دێ بیکه  ده چیم له
  نج؟  ڕه  هۆش، به م، به ه  قه ست، به ده به
  .ڕێ با زمانت بۆ خر بگه.  زمان ب به ر هیچ نه  زمان؟ هه به

  .رستیی رستیی، قازانجپه  خۆپه دوور له.. تی کتی و برایه ، بۆ یه بۆ چاکه
  زانی؟ ی خۆت ده که  ئایا زمانهم به

  ؟ وه خونیته ی خۆت ده که  زمانه ئایا نووسین به
  وەیی کردوون؟ ته کانت فری زمانی نه ئایا منداه
ت  که له ری گه تی زمان و کولتوو ستت دێ بۆ خزمه  ده ی له وه ی ئه ئایا ئاماده

  ی؟  بیکه
  وێ،  رستیی خۆت ده رستیی و قازانجپه ت بۆ خۆت، بۆ خۆپه که له ئایا گه

  کانی داهاتوو؟ وه ت، بۆ نه که له یان خۆت بۆ گه
  .خا رده تا خۆی ده ره ، سه وه تاییانه ره  سه م پرسیاره له
  ن،تای ربازی خۆناسیین، دنیاناسی هر سه
  .وتن رکه آبوون و سه یه
  .ڵ خۆتدا گه ی لهیی، ڕاستیتای راست ره سه
  .ڵ مژوودا گه له.. کدا ڵ خه گه له

 


