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   زیز مید عه حه. م. !. !خۆش پیاوی نهوان یان  پاه..  رکرده سه 
ت هیچ  ڕووم نایه رمنم له ن هند شه بوابکه، رمنم ل شه نابی دووژمندا من گه  حزوری جه  له: رکرده سه

و  ر پاه رامبه به، ترسم ت و چاونه یبه هه کی به و ئاغایه رکرده م شوکور بۆ خوا من سه به، م باس بکه
  . متس ی ژر ده وه ته رو کرکارو نه نجبه ڕه

ترین بچووکیین بۆ ناساندنتان و جوانترین شمشرین بۆ  وره جوانترین ناشرینیین بۆ ئاوازی ژینتان و گه
، کبوونتان ش و یهبوونی شۆڕ وام نه رده یاندن و به گه کانتان و باشترین هاوڕین بۆ نه ت کردنی ئاواته له

تبوونی   له  و بباکین له رامی شۆڕشمانه ت مه سه نھا کورسی و ده ته..  یش نین ئمههیدان ئاواتی شه
  . و حیزب وه ته نیشتمان و نه

 تک و  میللهژیانیر  رامبه  به مخۆری یه لپرسراوتی و خه: ( ( رکرده کی زۆر کورتی سه یه ناسهپ
و  کانی ئه وه نه نووسی  بۆ ئستاو چاره وه تی یه یه باری ڕامیاری و ئابووری و کۆمه لهنیشتمانک 

  . ) )  و داهاتووداین سبهژیانی    له  ته میلله
،  شانۆی کۆیمان  له شکه ن بهدووژم، سوتاووین دووژمن نه و پشکۆیئاگر نھا به تهو   میشه  هه ئمه

نگاوی و  ش و بیری کۆنی ژه  ڕهستی ده بهخۆشمان . کانی ژیانمان ته قه  سه ش و تابلۆ ڕه  له شکه  بهدووژمن
خستنی  پشتگوێ رستی و  په ماه ئاغاو هزو بنه  بوا بهت و  قه کلتووری سهیی و  فسانه ئه بوای
   وه یدا ڕۆژکردۆتهتاریک  لهمانژیانرمین و  رگه  سه  وه ه  ههکاری ڕامیاری به ڕۆشنبیری و ریوا خونده

 تک تک  وه ی داپیره نجه مهی  دیار دۆپه و به  بووه وره ان گهژاریم  هه خته  زووقم و شه  به میشه هه
تک ناچین  که ملله و مه وه ته هیچ نه له  وه رمان بۆته به رمادا خه رزین و سه له هه له و  وه ته رمان ناوه سه

م  که جیھانکین یه، گرم و گرمه قو تۆقه ی خۆشمان تهاو هرو زریان و هه ومان زه و شه وه ڕۆژمان شه
رچاوی  به و جۆالنی مندایمان به بشکه،  ماڵ ورانی و دێ سووتان  لهشاردان و حه وه خۆشاردنه له

ندا ڕق و  مه ی ته کگه له. دڵ شکاو..  دڵ شکاوین  تا دنیا دنیایه  بۆیه هپروون بوو پروون هه  هه وه خۆمانه
باتی چوار  م خۆمان له ههم نیشتمان و  ستا هه ئ  بۆیه وه کیمان دووری یه ره مان چاندوو دوو به کینه
و ج  مه رنامه ی دووژمن پی خۆش بت به وه  ئه:  گۆو ده  دته رکرده سه. دان حیزبین ش و سه هیان ب ده
م  یکه رچیم بووێ بۆ خۆم ده م هه رکرده دی و من سه ته  نایه یه ته و میلله ی ئاواتی ئه وه ئه، بت ج ده به
ست  ده  به م بسووتنن باکم نی یه که وه ته نه،  رمنکم تاکم نی یه نابی دووژمن شه ر حزورو جه به م له به

 ڕک و   ئمه  چونکه وه ته که ملله م مه  مرۆڤی ئه  له فا دووره ویستی و وه خۆشه. رمنم و زۆر شه خۆم نی یه
  وه دوورینه چیش ئه.. تاکانین قه  سه دهرکر ستی سه ی ده رده روه  په هیچی تر چونکهچاند و بوغزمان  کینه
ربازیدا  ڕکی سه موو شه هه  له بۆیهتکی تابی ئازاین  میلله. !.. دوواکووتن زیاترڕو  زی و شه  ناحه له

تی  ئازایه، ین دپاک و ساویلکهالوازو  کاری ڕامیاریدا   له ین چونکهودۆڕاو نامووشیا هه لهچی  ین که براوه
ی  نده وه ئه. بت نه) سیاسی (ی ڕامیاری رکرده  سه  که یه خکی هه  چ بایه رگه شمهدانی پ و کۆنه

ستک  نین ده ن ئاماده که  ماچ دهانم الو الی دووژمن  دووژمندا و ئه ن به که ش ئه کان باوه  کورده رکرده سه
ریکی  ر خه وا ههبۆ کورد   تی کورد کاری چی بووه رکردایه  سه واته که. هیدکدا ری مندای شه سه بنن به
  یه رکرده و سه ر ئه  کاری ڕامیاریدا هه م زانین له تکی که  میلله نده وه چی ئه که  دووژمنهدی ی  وه الواندنه

  بۆیه.. ین که قوربان ده ین و خۆمانی به ده ی بۆ لده په چی چه کات که ڵ ده گه ت و درۆمان له  خیانه که
و  ری گاته  کلیلی شانۆگه  چونکه رمتره  گه رگه  پشمه میان له هدکانیش  پیسهپیاو خراپ و ڕابوردوو 

دووای کدا و  یه ده ی سه ماوه لهشۆڕشی خوناوی دوورو درژی کورد .   وانیشه و ئه رکرده تان الی سه خه هه
نھا   ته له؟ . تیداو ی که موو خونه و هه  پای ئه  له  چی بۆ کورد کراوه اڵ ورانی یهموو م و هه ئه
رمی  ساجی گه  به  بۆیه. قوڕا  به ی تر بردووه نده وه ژارانیشی ئه ب و هه  نه رکرده ند کردنی سه مه ووه ده
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کانمان  سته  ده کانمان ل کراوه چاوهتاندنی هۆشمان  ه خه به   تو بووهوکانمان ئو نجه پهمشک و دمان 
م  به.. کان رکرده ی سه وره ی گه ه نجامی هه ئه  لهو ڕوخاو بووه مامان کاول یشزۆر جار کورت  هکورت
 پیاوی  وه ئه،  بگرێ رکرده  سه  له خنه ی ڕه وه  ئه  که  کردووه رده روه کی وا گۆش و په  خه رکرده سه

ڵ دووژمنی  گه خت له  پایته  له میشه  هه یه  خۆی بۆی هه رکرده م سه به،  یه له و گه و دووژمنی ئه یه بگانه
مپ و گرانتس  و ویسکی ده  بخوات و ئه قه  ڕه  نانه رگه پشمه، نین بت ریکی قاقای پکه ی خه که له گه
   بووین که و داره م ئه به، رام  مه یشتۆته کانی گه خونی الوه کورد به. ڵ دووژمنان گه ریۆ بکات له چه

 ژماردن  ته  نایهکان  ئازاده وه ته نه کک له یه و به یه دوواوه ر له  کورد هه مخابن بۆیه.   خۆی بووه کرمی له
و و ناحای  بنریان  تکارو سووچه موو کورد خزمه ن هه که دهز  مارن حه  ده کانی هند به رکرده  سه چونکه

  رامه و مه ویش ئه ئه، شتی خۆیانورو پ کانی ده ک و ماستاوچی یه ربت وه هس یان له نھا به تهر   که به
ی  رنامه  ئاوات و به میشه هه  که دی دته ڕاست کانی ناوه ده ی سهکان  ڕزیووه ڕه واری و باوه خونده نه به
، وه نه که بیر ئه  یه و شوه بهوان  ئهوا  یف که د حه سه.  وه  بیر بکاته یه وشوه ک به  خه  که  بووه رکرده سه
  هت هند سه کورسی و ده  رکرده الی سه. ؟!..   وه نه تی مژوو س ناکه فره ت و نه عله نه  ی چۆن له ئه

ر  گه ئه، کات و بستکیش ناڕوات  کارده که و خوله نھا بیری ئه و ته  ئه کوێ بوو بیری مژووی له  خۆشه
  . !... بوو ده  الر نه که  باره وه ته ین بکردایه  سبه بیریان له

بینن مژووی   ده وه نه رخۆ بیر بکه سه ن و له هوه تۆزێ ئهو ڕۆشنبیران کورد ) سیاسی ( ڕامیارزانانیر گه ئه
و کوردستانیش  باره  قه  له  یه وه ته ترین نه وره  کورد گه بۆیه، شری روه  ناسه  له ری کورد په وهر پسه
،  ت نی یه ووه ک و ووتیش ده و وه سته ده ژر  وه ته ک و نه  وه  پانتایی که  له ترین نیشتمانه وره گه
خۆ نین و  ربه ئستا سه تا چی  ت و خاکین که ترین میلله وره  گه  که یه وه  ئهتر کی ساده وواتایه به

ب    له یان نی یه  نموونه کهب  تی دیکتاتۆری فاشیست نه ووه نھا کرچی س ده ته،  یهمان نی یشووت
تکی چاکی ئازای  میللهد مخابن  سه. !!!... ستان نگه یی و یاسای جه دڕندهو ناحاتی و رمی  شه

کانی  ئامانجه  تا به پۆلیتاری نی یه  کاریزم ودسۆزیکی  یه رکرده نی سه کو کورد خاوه ری وه ده کۆنه
ترین  وره مدا گهنجا ئه ن له که  شۆڕش ده وه رانه نجده و ڕه ناوی کرکارو جوتیارو پاه موو به هه. خۆی بگات

  بهتا ئستا   هه وه عیدی پیرانه  شۆڕشی شخ سه کانمان له رکرده  سه بۆیه. چت رده داریان لده رمایه سه
ق  بۆ شه.. ین رکرده ئازاترین سه  ئمه( (:   ووتوهو ان خوندووهییش  ئاوازی دڵ ڕه ئاوا میشه  هه وه کرده
قیش  من و ڕهڵ دووژ گه رمین له نه، ک بوون  بۆ یهین کان ئمه مه داخستنی ده، )انشقاق (ت کردن دن و لهکر
  و شۆڕشگترین جاسووس وینین ناشرینن و جوانتریترین بچوکی وره تائستا گه.. کتری ڵ یه گه له
 ر خۆمان حاکم گه ئه.   بۆ چاکهین شترین خراپهباکبین و   دووژمن و جوانترین شمشرین بۆ یهیال سکه ده

کی  دنیایه.. ی کوردیش وه ته ی نه ئمه) ) سووتنین  دهکان موو مسکنه ههشتی  هه بین به  نهو ئاغا
 ربانکی ب سه،  چاومان کی تاریکه ریایه دهژیان و چی پکانی   ناحاین له، زمانیدا سه  به ین له وره گه
رو مۆسۆلۆنی و  کانمان هیتله هور  گه  چونکهکی ب ئاوازین مایه خت و سه کی ب دره  ڕیه تووله، پالیسین*

 ین که ستیان ماچ ده  و دهین ماڵ و کرکاری بگانه  حه:  ده رکرده  سه میشه هه  بۆیهشاوشیسکۆی کوردن 
یی وواتای  رکرده  یان سه رکرده سه. خۆمانرانی  نجده جوتیارو ڕهو   ئاغاین بۆ پاهوچاتر م ئه به

 سووتانی ڕۆحی   به،  رگی خۆی  بۆ جهتی یه  و باوکایهونخونی تاڵ و شه وره می گه و خه وره لپرسراوتی گه
کام . ی که ته نووسی میلله  چاره لهو لپرسراو ی  که  خاکه و بست له ی  که خۆی بۆ هاووتی نیشتمانه

نی   تا خاوه  بۆیه !. ی مژووی خۆیدا دیووه ڕه  الپه خۆبوردووی له و له ی ساده رکرده کوردی داماو سه
   بچووک و کورته م ووتاره ئه.   و باکیان نی یهم لی نووستون ی ئاوابین دووژمنانی کورد بخه رکرده سه
نیشتمانی کتی  ت و یه ڕۆژهه) ئران (حیزبی دیموکراتی کوردستانی.. تبوونی ر قاش بوون و له سه له

   یان به ته کبوونی میلله خستن و یهڕک کاری  رکرده دنیای شۆڕش و ڕامیاریدا سه ئایا له.  نووسراوه
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. ستی خۆمان ده ش کراویش به ش به ستی دووژمن و به ده شکراو به ی به ئمه..  ک و الی ئمه  وه وه وانه پچه
ق  ت بوون و شه  زۆر له چونکه، ی کورد وه ته ک ڕیزی نه کبوون و یه ونی یه  ببته هه ته م بابه هیوادارم ئه

ژیانی شۆڕش و ی  م قۆناغه  ووانه بۆ ئه ون بهبو م نه  الوازو ب هزی کردین به بوونمان بینی که
  . مان که م دیده  سته له تی بۆ گه کوردایه

  . وری شونکی پ بگیرت  چوار ده  که  یه رژینه په و دیوارو ست له به  مه: پالیس*
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