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  ی ژنانه سابخانه م قه که نیشتیمانه ب باوکه

 
وه دۆزییه م قووژبنه زیاتر نه کم له  هیچ جگایه  

وه مه تیدا بیر له تۆ بکه  
بوو ی ئره همن نه هیچ شونک هنده  

نگی تنۆکی ئاو د ده قه نگک به هیچ ده  
بوو، کانی تۆ نه ی ئازاره وه مفۆنیای کۆکردنه سه  

بم نگ هه وتنتدا ده تا له که وه هه مه که  لدهمن بیرت  
موو هۆکارین تیدا م، که هه که رگت ده ماشای تابلۆی مه ته  

ربم، ستی خۆم سه ده ته به سته م ده نگیی ئه دا بده وت ئستا لره مه ده  
 

عید پۆ سه  
پناوی   کۆمپلکس لهتکی پ یه؟ قودره تی پیاوانه رخستنی قودره ژن کووشتن مۆدله یان ده

تکی  نی قودره ر خاوه رانبه سی به ر که گه کانی پیاودا، ل ئاخۆ ئه  الوازه ی دیوه وه شاردنه
دات، توانای کووشتنی ژنکی  ی، که پیاو نیشانی ده ته و قودره هاوتا یان زیاتر بت له

کووژت  ی ده که کچهی یان  که ی ژنه و پیاوه کووژت؟ ئه که ده که پیاوه بت یان ژنه ه د
بت،   نه وه نھا ئه کانی نییه، ته ی کشه وه وڕووبوونه ره ترسنۆکتریین پیاوه، که توانای به

هیچ مرۆڤک مافی کووشتنی مرۆڤکی . ڵ دابگیرسنت نگه وز بۆ یاسای جه که چرای سه
نج  ژنی گهک  گریمان ڕۆژک کۆمه. دات خۆی ده زۆر به و مافه به تری نییه، ل مرۆڤ ئه
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بن و ونه و  رده وه سه یان پیاو له پشتی مله رقاویی ڕۆژانه ده ی زه شوه وه، به دنه کایه
ترسیی  ن، که مه ده  ده و ژنانه تی ئه وه، یارمه نه که رنتدا بوده کانیان له ئینته فیلمه

ر ملیان  سه وکان لهی با شه ڕه قۆی هه ن، که چه که  ڕزگار ده و کچانه ره، ئه سه کووشتنیان له
گرم،  بم، که گویان تده  ده سه و که ن من ئه موو دونیا تفبارانیان بکه ر هه گه وانه، ئه پاسه

دا چووین، چونکه  ه موو کورد، ل پموایه به هه ک بۆ هه یه بت به وانه گووتمان دوعا ده
م کاره  بستن به ست بت ههشی پوی وانه کرت، ئه ر ده سه وه چاره یه به کاردانه م کشه ئه
می  رده ینه به کات ئولتیماتوومک بخه وبۆ فرمان ده رگی شه مه. ر خودی ژنان خۆیانن هه

کی ژنانه  یه نده تا خه ی ژنانم هه  وه وای کاردانه میین هه که ڕی یه پیاوان، له ئستاوه چاوه
                                            .                                کانم ببته میوانی لوه

  
 "لیی وبۆ عه شه"کوو چلۆن کاتک باس له  روه موو ژنان، هه ته پاشناوی هه بووهدوعا 
نگه،  ر ته مان هه ناسه هشتا هه. وبۆ دوعا بت بین شه ین ده رگ بکه مه جوانه

می  ردی شاخکی تری خه وبۆ گابه هداوین، وا ش ری نه رگی دوعا هشتا به سیی مه فه نه نگه ته
و نیشتیمانه ب باوکه، که  کانی ئه ی تاکه مان، من نازانم ئمه ر سینه ژنانی خسته سه

ساتانه  و کاره بت ئازارچژی ئه مکی تر ده رده ند ساڵ و سه ی ژنان چه سابخانه ته قه بووه
یه، که هیچ  وه نی کورددا ئهرسووڕمان له کووشتنی ژنان و کچا تریین خای سه وره بین؟ گه

کچکی . دا ساته و کاره ک ڕگربووبت له ڕوودانی ئه داوه  باوکک یان برایه کاتک ڕووینه
ی  که که کوڕه کتر، کاتک کچه بنه هاودیی یه ناست و ده وروپیی کاتک کوڕك ده ئه

وپیی دووباره ور الی زۆرتریین باوکانی ئه ی له وه ناسنت، ئه هاودی به باوکی ده
دی :  که ده و کوڕه پاشان باوکه یه به ناسیینی ئه که وه، خۆشحایی بوونی باوکه بته ده

و مافه  یشتۆته ئه گه کچی کورد هشتا نه. شکنم م بشکنیت ئسک و پرووسکت ده که کچه
ی ن، ئیدی مای باوک که بت، ل کاتک شوو ده ساده و ساکاره، که بتوانت هاودی هه

ت له  وه وایه، که قه ک ئه ر شانیان البراوه، ئیدی وه سه وره له الیان وایه بارگی گه
و  ی ئه قیینه نی ڕاسته بنه خاوه بووبت، زاوا و مای باوکی زاوا ده ژیانیاندا کچکیان نه

دا  و کچه ڵ ئه گه فتار له ک ڕه یه چ شوه ن به ده خۆیان ده موو مافک به وسا هه کچه، ئیدی ئه
و  سات له تریین کاره وره گه. ن، که بیکووژن ده و مافه به خۆشیان ده ن، بگره ئه بکه

دا هیچ  دات، لره خۆی ده س مافی کووشتن به موو که یه، که هه وه دا ئه نیشتیمانه ب باوکه
ی  که یانھشت کفنه  نه.کی ساده و ساکار نامنت لالدک و هاووتییه جیاوازیی نوان جه

بت  نی ڕز نه ی خاوه وه وبۆشیان کرد به دماندا، ئه می شه هراوی خه رد بت زه دوعا زه
یکیت و  دا، که ئاسان ده و خاکه رزانتریین کایه له ، مرۆڤ هههدا مرۆڤ و نیشتیمانه له

، دا و وته  لهک کووشتنی مرۆڤ ئاسان نییه هیچ شتک وه. یت به ناوی ده ئاسانیش له
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کاتک پیاوان . ک ئاسانه ک یه ک وایه، وه ک یه ك و ژنک وه کووشتنی کووکووختییه
کیسداوه بۆ  وان ئابووی خۆیان له کووژن پیانوایه، که ئه کانیان ده کانیان یان ژنه کچه

که بکووژرت، پیاوان ژنان  قی قورسایی خۆی پویسته ژنه ی ئابوو بۆ چه وه گانه
کیسدانی   هۆی له ته های بوونی خۆیان، که ژنان و کچانیان بوونه تا به ژن ههکوو ده
پی  د به وه کانی نه کوو کۆتایی ساه تاوه وه هه ڕیینه دوای ڕاپه له. وه جگای خۆی ڕننه بگه

زار ژن له باشووری  وه پنج هه وه بوکرایه ند ڕکخراوکی ژنانه  چهن الیه ئامارک، که له
تککراون  ند کچان و ژنان لووت و گویان بدراوه و هه ندا کووژرابوون، ئیدی چهکوردستا

تا کووشتنی  وه هه زاره دوای سای دوو هه له. ست رده به وتۆته که هشتا هیچ ئامارک نه
آردووه، که   نه ک باسی لوه زگایه ند ژنان کووژراوه؟ هشتا هیچ ده لیی چه وبۆ عه شه
 .متر نییه   بت که زار زیاتر نه  تا پش سای دوو ههی ر له ڕژه گه وه ئه دنیاییه به

وبۆی  رگی شه کییه له کووشتنی ژناندا، مه ره رپرسی سه رمی کوردستان به تی هه حکومه
ی  وه مان، پیاوانی کورد ئه ر سینه سه مکی تری ژنانه له ردی شاخی خه رگ گابه مه جوانه

و  ت و یاسایه، چونکه ئه سته ی کچان و ژنانیاندا دهنن له کووشتن بوونی بۆ دانه
                    . ر به کووشتنی ژنان رانبه نگه به یه بده ی هه ته وه ت و یاسایه له سته ده

                   
بته دوعا م لم ده که ک ده رچییه ماشای هه ته
ڕامووسم" با"رمیی ڕووخساری ر به نه گه ئه
چت به گژما، بت به گڤه و ده هو د ئه

م وه بۆنی بکه بمه له گوک نزییکده
ڕفنت ستمی ده له ده" با"
م، باده تفکی لبکه ترست نه ده
م وت خۆر ماچبکه مه ده
وه یشارته ورک ده به هه" با"
م، تکی بکه باده هه ترست نه ده

نیشم ردک داده ر به سه مباریی له رانم به خه نیگه
دا"با"وانی  مبگره و بمده به نوچه هه:  رد دته گۆ و ده به

کانی خۆردا، یان بمکشه به قاچه ڕووته
نت که و قاقا پمپده ستم، ئه ده کم و هه چه ڕاده
یه ردکی نووستوو هه موو پیاوکدا به له دی هه:  نت و ده که پده

ستنن ده وی هه ژنان له خه
ری ژندا سه وقه یدات به ته گرت و ده یده پیاو هه
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گن، نگی خون ده وه ئاهه بنه کان کۆده رده به
وه  وه ماه مه وت بگه مه م و ده که ڕاده

ستت فبده ی ده رده و به ت ئه ستاوه پمده پۆلیسک ڕاوه
وه بته رده ستم به رد له ده سم به په حه ده
وه، ن چیدی بۆت نییه بیته ژووره دهستم  نه ده که ک ده یه پچه له که
پکت ک ڕووخسارم ده یه ناسه هه
گرت، ده کدا هه یه رییم له چوارچوه وه ک بیره یه ناسه هه
ورم به پۆلیس گیراوه م چوارده که ماشا ده ته
ککیان ناوی دوعا نووسراوه، ریه ی هه ر سینه سه له

: وه و ده بته ک لم نزیکده دوعایه
تگرین رد ده ی به تاوانی به ته که مله م مه میین پیاوی ئه ۆ دواههت

کشین، ی ژنک ده ت به فچه وه دواونه کانه نده لبه ودیوو ته ئیدی له
ن که واییی ده رمانه ژنان فه
وه، سنه ڕ ده واری شه ئاسه

ن که ژنان حوکمانیی ده
وه، کووژننه ئاگری خون ئه

ستنن کان ده اوهستی پی رد له ده به
جیھانک له ژن پکدنن،

وه مگوزنه ییی ده مه به ماشنکی په
م مائاواییم لناکات که ژنه

وه، مگن پیاوک چییه نایدۆزمه به شاردا ده
جیھان ئستا هی دوعاکانه زیندانیش هی پیاو

ن که ڕده وه، تارییکیی به سنه واری پیاو ده ئاسه
تاو، ههن له  که ژیان پ ده

23.05.2007 
 

 


