
قوقو قوقو قوقو  

  

ناکات  کاتیلکوردەواری قسیک ھی دە ئگر کباب ل
 دەگرنوەو، ئوە کارەساتک روو دەدات، دەستی کرد ب خوندن

دەن: ل دوای نیوەرۆیکدا ک کاتی خوندنی کباب نبوو، 
بیکوە دەستیان کرد  انکبابکنی ناوچی ماوەت ھمووی

خککیان ھوشیار کردەوە ک  ،بخوندن و ھات و ھاوار
کارەساتک برگاوەی، لناکاو لشکری ئسکندەری مقدۆنی 

، ئگر ئو کبابان ک برەو روی ماوت دەھات بدەر کوت
نباین خککی زۆر لناو دەچوو، کبابکی سردار 

  پشدەریش وا لناکاو لکاتی ناکات دەستی بخوندن کرد.

قوقو قوقو قوقو، راوەستن راوەستن، پتان وانب بدانیشتن و 
ھاو پشتر رککوتنی ئوە کشکان چارەسر دەکرن، ئوە 

بوون، ئو ھاتوھوتی ماوەی  سنگرو ھاو سفرەی یکتر
رابردووش فریودانی گنجانی کورد بوو بۆ گورەکردنی قوارەی 

کتان.سفرەی نان خواردن  

 ک نیھاتوھوت ،نج برادەرەدایو پوان ئنی لو ھاتو ھوتئ
بۆ چارەسری کشی کورد ل روی کۆمیتی و سیاسیوە، ئو 

 روەبردنیپنج کسایتی دۆڕاون ل سیاست و بپنج برادەرە، 



ھر یکیان دەیان  ،نمنیت دائگر دەستیان لدەست ،وتدا
  .لسرە یانداوای داگای

 ،مانوایپ مئئو بارو دۆخ  ۆمئ ی کسیاسی
دایکناوچلپ ، ویستی بو دەبیکانی  گۆڕانکاری ھخ

رن دەست، پاک و خاون، بویژدان، زاناتر لئوان دەست بگ
ئو چاکسازیانی ک ھمویان باسی دەکن، ئو چاکسازی 

ل چاوبستن، ھیچیان نایانوێ لخۆیانوە دەست پ بکن و 
دابزنن، ئو مک و مای ک بھۆی  موچانو داھاتی خۆیان

دەستداریکیانوە پکیانوە ناوە، رەتی بکنوە بۆ 
  جماوەرو ئینجا بن با لرەوە دەست پ بکین.

ئگر دەست پی واب ب رازیکردنی کوخاو مالکان، دنیا کش 
و مات دەب، پم وای بھدا چوە، کبابک بس بۆ 

ک، ئنانی خرھبخب،ترنم و ئینتلۆ رۆژ رۆژی قم  ب
ازیکان دەگن ھموو شونک و دزی و چرکیک دەنگ نار

گندەی و کورد فرۆشیکان ئاشکرا دەکرن بۆ ناوخۆ و کۆمگای 
  نونتوەیی.

کوخاو مالیانش پیان واب کئوان نونرایتی  ئگر ئو
ماوەر دەکباش بج م خۆشن، پوانیش ھو  زاننن، ئئ

ویستیان ئوە بکار بھنن ان کۆ بۆوە، جماورەی لسرەتادا لت
ئوە نین ک  یان دەرکوت ئوەبۆ گۆرانکاری، بم ک بۆ

، سد دانیشتنیش بکن، جماوەر دەیوت، لتان دور کوتنوە
  .کشکان چارەسر نابن

ئم پمان وای، تا ئو پنج برادەرەو دارودەستکیان لسر 
کار بن، ھیچ جۆرە چاکسازیک لو بشی کوردستان ناکرت و 



بشکانی تری کوردستانیش فری دزی و گندەی دەبن و ئو 
پتان دەم قوقو  یەست دەچت، بۆدەرفت سیاسیشمان لد

و دەست ل دەست ھگرن تا وەک موبارک و دار قوقو قوقو،
  دەستکی نخرینی قفزی دادگاوە.

  سردار پشدەری
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