
 
 

!؟ قاندووه  آورد تهۆآت ب شهین فیم  دواههی ن آه سه د حهیع سه مه حه  
 
 
 ی ژهیم بان رده به  پ لهوق په و قونآو رم ئه  سهی جار قازانێند دا هه خته ه وهم سا  الواز لهیكنیستا هاوئ
سنگ و  ۆش بیل خوار و په تهوه د ژهالو   گهیوان وچهن  خم بهۆ میڕشك و هویمدا پر آه شتوهینم ل خه هما
 یسرآی سی وهیم جر ده  و بهێز م دابه هییۆم نام  ئهۆ بیبووآ  و مانگ به مشهیترسم ئ ، ئهێهاو ر ئه زبه هڕ  یآۆر به
 یدوا وه به سانهی و دێشتاآاندا دامگر  ههیم آه هی ی وهین یآان ستراوه ر به به  نهۆو آوه له ن كهو  شهیغیچ

واران وان  ئڕ وهیوه دوا ن كه پی انهیڕو هاو آانمدا ئه هیندای زێڕ هاویدوا  بم به بم، وكدا ووت سره
ن ی بووآ هڕ  گهیش  باوهیك و مندا هی ی مندایڕبوو هاو  نهۆكمان بخت وه چ آاتهین و زستان هی هاویوان شه

وانماندا   شهی  پاشاآهی ژ باش ههۆڕ ی وه ودانه  له سیچ آمان ئه هیوای ه چاو شارآیآان  ژمارهیله ژماردن
مان و   پاشاآهی شاریم رده به  شتهی گه وه ئه هییدز ك بهو موو شه  ههی هیو چرا ، ئهید آمان ئه هی چرای تروسكه

، نیدا  ئهی شار و الدین مندای هه ف بایندا و مزگ  ئهیكڕماندا جاگو  به  چرپه ن بهیآرد هد لیكوس
م  ، ئهوت آه ر ده ده عس وه  بهیآان آانه هی ی ه په  ه به  پهیككابی پیوق  شهی و آاته ر ئه برد هه ده  نهی ندهه
  ژده ستا ههن، ئیآرد ده لییئاوا و مایف داوان ده ه هه  ك و به هی رهست  ئهی نجه  پهیر   سهیكزمایبووه ت ده
ش یو من   پاشاوهیۆو شانن  نهوان ب م تا ئه ان بدهیر سه ست له كانم بگرم و دهڕم هاوڕ گه  دهمن  قه به هڕ یسا

وه له چاوم ون بوون،  هو و شه م آه لهڕ گه مدا ده هیڕو دوو هاو  ئهیدوا  به السار،یكمندا   سان بهی د وه  ببمه
 یاكو چرا و ت مهپاشا و  ئ آان بوون به كابهیو سا پ تر ئهیعس  ئ  بهیآان آانه هی ی چرا و هاتنینی فیدوا
لمان و   نوگره سهینوی تیروو  جار له گهێند ، ههێڕر   سهیعس  بهی الساریریچن ك به هڕ  گهی تریآان همندا
 ی شكاویكمان  آهیژ ما و له رده  سهی و آپت بیگو   بهشآ  ئهیۆخ  په ته  و به ێك د هی ه هیوه زا بهبوغر ئه
 ی وهۆ وشك بیناو هه   جار لهێند ، ههن  دا ئهیوان رخه  ئهیآ هییرانۆ گی ئاوازدا ی ئازادیرۆ خیست ده
ژان ۆڕ  لهێژۆڕ ۆئاخ:   دهێ دیناو خویستور راغ ئه   قهیوان سوتاو وچه نیكوه  نان كانمهڕهاو
چاو  ز به ن حهۆ چید ر ئا ئه گه  ئهۆدا چووه؟ خ اگهڕقوڕقو   بهی منیسوتاو   آزهی هن نا سه د حهیع سه مه حه

 یكوان ك شه ه ك به ه  بهیكابی پك بوان  آورد ناآات؟ شهین مندایوان  شهی پاشای ژباش ههۆڕ و شارآ
شتا   ههیسا یژالو آان؟ گه الده  جهیآ  و ئولهیمشیو ئ  ق و زلله هن و ش خوینووی تیچاو  چراخان و دوور لهپ

 و ماتدا  آ آیكو شه وهیرمانانا له دوان   خهی تری كهی دیكو  شهی و واڵ ئایكو شه وت بوو له مانگه و حه
موو   ههیناو ههمان   آه وشه  حهیرگا  دهی ترازانی هو نا  زرمه هیودا  خهینیری آه خواش له شی و آاتانه ئه
  ربانه   سهیكر په ودا بووم له چه  خهینیریر له ش شتا هه داغان آردبوو من هیم آه زانه خیندامان ئه
 ی  زرمه وهاوار  شهۆر ب  ههید وه ئه هیونم به ئازاد ام خهیناآشابووم و دڕ یم ل ر ده ماندا له سه آه ژاره هه
 یست له مالن ش بووه دهیآ هی  چرآهۆر ب گه ونمدا ئه خه  لهب هچ نینام تا هه ان نهیان به ئاگایعس به
 و یرم و سپ  گهیت وومهڕ آرد به  ئهیۆر الدام و خ سه  لهی آه توه  تاوان پهیكنگ  تفهی  بم، لولهیست ربه سه

شدراو قا  قا ۆ خریكر ماوه ش جهیوان  و ئهیدیمۆ آیآ هیۆم من شانینیئاگا هاتم ب ساوما آه به په  حه ی هۆناسك
،ید وه ئه  به آوردستانهیو خه  داماوه  هیمان بكردا نهیریوه ش م خه با له ووت  نه ده ان دهیآ هی  هنن  ب آه دهپ  
 یند وهوه له ن هینیم بۆرگا خ ر ده وه له به جامهی و بیت  پهی به پڕپ و تل زرم و هو بوو ته  ندهر ه تر ههیئ

  مهرساندبوو تا ئی داگ پیآان تهیستا بوو ال ر وه وبه مه  لهڵند سا چه ر له به یكابیمان پ  شاردا ههیقام شه
عس    بهینۆ فتبیپان هڕۆ گۆانم بی بردڕ نه هڕ به نه.  آردووهیمان مایر بهڕن آه ینیب سه نه و آه سمان ئه آه
 زان عس نه  بهینۆ فتبچ  ئهد پیع سه مه پاسات، حه  ان آرد بهیستا ان دا له چاوم و دهی تر پیكتیال
كدا د له چ سایع سه مه  حهۆشه براوه، ئاخیم  ههیپیش تیعس  بهیگورگ له ه و گهۆ آورد فوتبی و آاته ئه!   هی یچ



 یۆت شان ربه  سهیدانر و ل  سهیپۆك و تند پاسات   چهعس بووه؟ پاش   بهی  براوهیپی تیر  پ  بهیۆفوتب
 ۆ بیسكن فرمۆن هۆآرد ه  مانگم دهیری  آه سهێبوو جار ناجارن، من ئاگام لی آرد سازۆان بیشۆ خامیكو شه
 ی سپیو پرچ  هی باوآمایم ده   لهنگ  تفهی  لولهی و آاتانه شت، ئهڕ ت ئه  مروه بیلیو د  وره  گهیكزانخ
 یت سته ده بیو لنگ  هی وه  باآمهیوان وچه به نڵ ئاین خوآۆ تنی و آاتانه وه ئه عسه  بهیست ده شم بهیكیدا
 ێو ن شه سه د حهیع سه مه  حهۆ، ئاخ هی وه  شارهیهاآان د تهیائڕلوب و سوهام و    و چهیل   عهیر پ به  كم بهیدا
 آوردم ی تری كهی دیژار  ههی هۆڕها  نده  چه وه؟ من بهینیوه ب عسه  بهیست ده   بهیكی داینوان دام شه  له
 ی سكهش سو مه شكاو  ئۆژن ك بوو ئه هیۆ  شار ههی و آاتانه وه، ئهیت د ر نهخ  نهۆام تین دم انه، بهیوینیب
ت؟  له ی بووێ له آوۆن تیان جوی ن ئهیست ان گهی ان ئهیۆ خیستیخواست و و عس به  بهی قه  چهیم و لوت ر ده به
عس   بهی و آاته دا ئه بجه ه ههت  وان ماوهی  و قهنان و شاناخسو سر و س سكه  عهیو د  په پ تهۆگ

 ی لهۆ  چكیآ هی شارگه  له حهیناوخو سته و جه  ره  تهیكڕۆش  پیر  آوردستان وت سه ك بوو حه هیھایژد هه
 ی خنكانی تاوانیت آراسیعس بوو  دوژمن و بهیآان نوسه پی هاوآارۆت؟ تی بووێآو  لهۆا تڕ گه دان ده ناسه هه
 یتآ هی یآان مانه قاره  رگه شمه پیت گه ه  آهیژن به  و بهیڕد عسدا ئه  بهیر ه بهنفالت ل و ئه  بجه ه هه
  ی انهڕآو عس آردبوو ئه  بهیآان رهۆكاو خان به چی هی زی رگانه شمهو پ ، ئهیب  آوردستانت ئهیشتمانین

م  و ئه مهزگار آرد، من و ئڕ عس  بهیكانو پان له نی منیكیك دا  وهیت سته   ده بیكیزاران دا  ههیووئاب
 دوژمن یآان زهیڕ ی هاوآارۆت؟ تی بووێ له آوۆن تیو له شار و له آوردستان بوو  بجه ه و آات له هه له ئه گه
و  كرد، ئهستت پ ده  بجه ه  به ههیآانت بوو آراوه نهبا  هیرانۆ گی گهن بیم آه هی ینی نوسیكیر  خهۆت تیبوو

زانتا  خیرم  گهیش ت؟ له باوهی بووێ له آوۆ تێ بمژی ش ههیل  و گهیعس  به بهمابوو ببوا  س هه  بهی آاتانه
 ینگ ل و تفه رده  خهیكراو فوتیوا هه  بهموو  مه ههم من ئ ت، بهیدا بووی ئازادیوا  ههینیمژ ت له ههیبوو

ت؟ آه ی بووێ له آوۆدا، ت مان ئه ناسه وو هه ئابی بردن ورگ ن و مه خو ورۆقاندن و سانسۆ ترس و ت وتاوان
ان و باآ به ه دانمان له دهیه  شهین خویژ دریكووبارڕو   له م گه كانم و ئهڕكم و هاوی دای هۆن و تیر اپهڕ
ن یڕ اپهڕآه . یاآشا بووڕدا ی ئازادیرم  گهیش سان له باوهیت؟ دی بووێ له آوۆ توه عس آرده  بهیآان هیر به به
ر   سهینك پشتو هین یرد و ش وز و سور و زه سه  مهن ئی بووڵ زایكم ستهۆڕ یآ چه  مهیك  گورز هیا كموو ت هه
وه له چنگ  له م گه  ئهیوانڕ  چاوهیو آوی نجه ك له مهنیڕ اپهڕت؟ ی بووێ له آوۆن تی بوویت هی آوردایر مه آه

وه  ه داخ له دیرگ سوتاو و باوآان  جهیكانیداره و   بهی رگه شمهھاتوو پ  ههیرباز ندآار و سه خویآ چه و مه
ش و  هڕهامان  نهۆلیومان آرد م هڕت؟ آه ی بووێآو  لهۆن تی بووێو موومان له هه مه بووم ئێ من له وقو  ئهڵ  هه
 یآان آه لهۆ چڕ  بزن مهشراو اآڕوه  قاله ر نه  به سهینداری بری رگه ـشمهوته پ ك آه  پهیاوی پڵووت ژن منداڕ

و دا بوون من  هڕ ڵ موو له گه وان هه آان ئه عاشقه نهیمگ غه ه هیزا  هی شار  آوآوختی سوانهر بان و گو سه
الل  ز مام جهر  نه بهیشتمانی نیتآ هیت؟ نه ی بووێ له آوۆن تیان بووی گه موو له هه  مهان بووم ئی گه له
رگه  شمه پیوانیپشت   آورد بهیل آرد گه  آورد دروست نهۆ بانیو هڕۆ آیرزان سعود به ز آاك مهڕ  نه بهیبان هتا
ر  ده  آوردستاندا شار بهی له خاآیق فله  عهیر رآهی داگیعس  بهیڕ اپهڕن  سه د حهیع سه مه  حهیت ارمهی و ب

م  ، بهێر د سه  بهیا داهاتمان چكموو پ ن ههیاش بووین و دیڕ اپهڕن آورد  سه د حهیع سه مه  حهآرد، ب
 یوا ن ههیر اپهڕختانه  شبهۆ خش ۆ خۆ ت به بش بوو بیكژۆڕنھا   تهۆ بب چ نهیر ه  آورد ههی مهئ

 یل  گهیچ مه به رده و سه  ئهیژار  ههی آوردستانیآ هی ره ومان آرد، به هڕش  رزانه ر به  سهیمژ مان ههیئازاد
دن  سویت له وی نه سه د حهیع سه مه و حه  به؟  هیا بكرداین تر دیآ هی بجه ه  ههیدان وونهڕ له یآورد
 ی سته  باران و شهی هه هڕر  به  ژ بهۆڕ 26بووم  ودا هڕ ڵ گه ؟ من له ێون خوا و له وشك ئه  ئهڕ شتووه و له تهیدان
آشا اڕم  خه بیرم و شل  نهیف خهر پ سه  لهسانید! یبوو ار نهی دۆن تی بووێو موو له هه  مه خواوه ئیب زه غه
  یكر نگه  سهی وه له جگه آورد بیل  گهیش هڕ ی ق به چاره رهه ن ده سه د حهیع سه مه  حهم بپ ت، دهیبوو
ن یم كدا دوا ههم رده چ آات و سه ندووه له كه  آورد ههیل  گهی خوازیزگارڕ ی وه  بزووتنهیووڕو  ره ت بهیآاوڕد
!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟قاندووه  تهیق هفل  عهی فاشیعس  بهیزبی حیو سنگ ره آت به شهیف  

ر  ده ته بیبان هالل تا ز مام جهڕ  آورد و آوردستان بهیل  گهیر ابهڕ یروو ك له گه هی ناسه  ههی ژهۆڕو  تا ئه
 آورد یل ژان گهۆڕك له ژۆڕچ ی، ه  آوردهیل  گهی خوازیزگارڕ ی وه  بزووتنهیر و دوژمنان رآهی داگی چاویچق



 یبان هالل تا ز مام جهڕ  به بهیت هیرا ابهڕ ینگ ده  هی ی نیآان سكهید و آلك و گالیع سه مه حه   بهیستیوپ
 یبان هالل تا ز مام جهڕ  آوردستان و بهیمانیشتی نیتآ هی ی خهمان له سنگ و ئها گو نهۆلیم  مهن، ئ بده

 یمانیشتی نیتآ هی ۆ آوردستان بۆله ب م گه  ئهۆن بك خوۆتا دوا تن ن ههیو ش ئه مهو ئ  هی مهو ئ داوه، ئه
  ن،یشۆآ دهآوردستان ت

                                                                               30.08.2002  
رمامیپ                                                                                  

 
:ینیبت  

 وه 1986 ینسا  لهیمانعس بوون له سل  بهیزبی حیاسی سیر فسه لوب  ئه ام و چه و سوهیل عه
.یمان سلیشار هاتنه  

.یمان سلیشار  وه هاته1986 ینعس بوو له سا  بهیزبی حیاسی سیدیائڕ: ها  د تهیائڕ  
 
 
 


