
ستی کۆبانمانیف 

 
نو و ڕۆژ دەتریوبرینی شنگال ش .  

ژ بساڕ ت ناشم قوێ، بە بکزی ی لکڕۆژان ژان ک لڕۆژ دەش .  
لت وەژوور دەکون، ونی سر شاشکان مردەزمن، شوان   

. سواری سر سنگت دەبن و چمۆت ل دەنن  
. برینکی نوی ت بووە، برینی کۆبانجستمان شبقی دوای شنگال، ئستاش، 

 ،مانر ھش ھکنو خو یستمان جھ ستج ،نمان شیروەشن، ھشیروەش
یان جودایکشم ئربازی، زانستی یا . بزمانی س ب و جیاوازییناتوانم باسی ئ

ک لکدانوەی لۆژیکی بکم، ھر ئوەندە دەم، شنگال خاکی لو جی دانا، 
ئخالقسزیی سیاسی گیشت لووتک و کۆبانش یکم ڕستی بۆ مژوویکی تازە تۆمار 

.کرد و بووە کاراترین کارگی نتوەسازی  
. پشکووتل ماوەی کمتر ل دوو مانگدا، چاخک تپڕی و براییی چاخکی نوێ   

ر کۆبانسک بنووسم لوێ داستانموو ڕۆژێ دەموە... ھسارد دەبم .  
 چما داستان لسر داستان دەنووسرێ؟ 

دەموێ، بۆ چند پیڤک، پنا ببم بر ئفسان، چند پیڤک، ک شایانی بژنی 
نووس نییفسانئ ویستی بو پ فسانئ خۆی بووە ب م کۆبانبن، ب کۆبان!  

 
*** 

دس نیا بز و تر کاغبی سرەکم کۆن ت ببوونان ساڵ شۆڕەسوارانی ڕۆژھ
خیای ڕۆژھتناساندا دەھاتن، کچی ئوەتا، نوەی میدییکان، ھسپی مژوویکی 

. تازەیان زین کردووە و برەو ئاسۆیکی ھزارڕەنگی لینگ دەدەن  
. رەیکی دیکن تیئو سوارانی من باسیان دەکم ل ڕەگزکی دیک و ل  

  .، نمانناسیونپشتر نمانبینیون
ئاخر، ئوانی پشتر یا لناو تۆز و غوماری سرپڕنکانی سدەی حفتمدا ون 

 بوون، 
 نگیزخان بکی جیزن، یا لووسکدەکانی بۆ بپاررحچان سک ڕایپباسیا شاع

 میتر ل ئاستان دایمزراندن، 



خۆخۆری ب پۆژە و ستراتیژ، حیزبی سایکسبیکۆپرست و یا بوون فشحیزبی 
وان و موفاوەزاتچیی بودجلۆزاندۆست و بت .  

 
*** 

کیژگل و کوڕگلی : ئوانی من باسیان دەکم ل ڕەگزکی دیک و تیرەیکی دیکن
کۆبانن، ئوانن، ک چاویان بریسکی ئاتشگکانی بابوباپیرانی تدای، ئادگاریان 

. پاوپە ل گزنگی گاتاکانی زەردەشت  
ئمان کۆتاییان ب مژووی ھتھت و ڕاکڕاک و نووزانوە و شڕەپڕۆ و ئاڕئاڕ و 

. قاچاخچییاتیی سنووران ھنا  
. ئمان ل ڕەگزکی دیک و تیرەیکی دیکن  

ئمان سرەتای قبوونی سرکردەی بندیوار و سکرتری بندیوار و وەزیری بندیوار و 
. ی بندیوار و ھموو شتکی بندیوارنڕاوژکاری بندیوار و جنرا  

ئوان، ئو جگرگۆشانی من، ب زگی قۆپاو و رەنگی پڕیو و کالشینکۆفی سدەی 
ڕابردوو، برامبر تانک و زرپۆش، برامبر تاعوونی ڕەش و قاسی پی نوتفرۆشان 

   :، دەنجاڕ دەدەنب دنیادا چقیون و 
ین، ب فتوایک پایتختی سۆران جناھین و ناچین نا، ئم ل قی دمدم داناگڕ

ھزار گفتولفتی شیرینی شای ئران تفرەمان نادا و نامانبات بر . خزمت سوتان
ئم ل ڕەگزکی . ئم ھزار پیمانی جزایر ب قرۆشک ناکین. سدارەی چوارچرا

.دیک و تیرەیکی دیکین  
 

*** 
. ل پمی گریان دەدەم... و دووجار و دە جارتماشایان دەکم، جارک   

نازانم گریانکم ھی خۆشیی، یا نیشانی پشبینییکی تاڵ، یا ھی ھردووکیان؟ 
و  حایم دەکن، ک ڕۆژی سایکسبیکۆپرستاندم دەدەنوە، ئوان ب زەردەخنیک 

وورە حرامزادان ب لموال، ک زات دەکا، ئو سن. تواو جامبازانی موفاوەزاتچیپیرە
سنوور بزان؟ ک زات دەکا ب کوردستانی عراق، کوردستانی ئران، کوردستانی 

تاوە؟ ک؟ ... تورکیا، کوردستانی سووریا، کوردستانی جیبۆتی و ج  
، "کوڕەش و کوسوور"مگر ھتیوچکانی   



وند دەوت بڕوە مگر ئوانی، ل سدەی بیستویکمدا، ب ئقییتی موختاری گ
دەبن، ئوانی ب دووربین تماشای ئوپڕی دنیا دەکن، کچی ب زەڕەبینیش 

!بنپی خۆیان نابینن  
 

*** 
 جیالن، ئو توارەی ل توخمی ھۆیانی زاگرۆس بوو، 

 ئوەی لگڵ گولل ژوانی دانا، 
 چما ھر جستی گوبدەمی خۆی پکا؟

 ل کی پکانا، ڕابردوویشی پرامزادەی سیمالکزاری و سنووری حرمش.  
ی ل کمری خۆی ئاند، بندئارین، ئو پنگکیژەی، لباتی دەستی یار، ئاگر  

 چما ھر بۆ ئوە جستی پیرۆزی خۆی ئاگر دا ڕەوەئسپخۆرک بۆ دۆزەخ ڕادا؟
کری نا، ئو لگڵ خۆیدا خندەقی براکوژان و شڕەپڕۆی برەبابان و تان

. قاچاخچییانیشی ئاگر دا  
 ،مانلۆ، ئنگکی دیکتیرەی و ل کی دیکزڕەگ ل !  

 

 عبدو پشو
١٢/١٠/٢٠١٤ھلسنکی   

 
 

_________________________________________ 
:ل بیتکدا حزرەتی حاجی قادر دەفرموێ*   

گای بشپرشان و دیارن میسلی / کوڕەشو  کوسوورل مابینی   
                                                                                   .تی عوسمانی و سفوییومبستی ل دە

       

 


