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  زیز  مید عه حه. م .. !هاباد هم.. ڕ  و باوهتی ی نوژی کوردایه قیبله

ر چاوانی  به کن له ی یه سبه، ی بای لک ترازان قه  شه  دونی دایانه کهکوڕانی هاباد  ی مه  ئه دنیابه (
  . )  چاوی دووژمنان چقیش بۆ و  وه ته بن به پشت بۆ نه ده، دایکی نیشتمان

  ) ت ڕۆژهه) ئران (حیزبی دیموکراتی کوردستانی، هاباد دڵ و چاوی مه   به شه پشکه (
  ماه و یوتی سره  و نهیونخونی نیشتمانی شهت و بریندارم  که شهی  سته جه.. تیم کوردایه ی نوژی قیبله
لۆی ی نیشتمانم سیمبوول و تاب که دی یه به  ئه شقه  عهرخۆدان بات و به  و خهتی ی کوردایه که رمه گه

.. ستیم ربه ری سه فه ی سه  وستگههیواکانمڕووباری تینوتی ژیان و ستی پ  یاڵ و هه وو خه خهئازادیم 
ربندو   سه شارهی   ئهواری  کوردهجوانیالنکی پی دنیای  بانی ئه جوانترین گوڵ و دایک و میھرهی  ئه

جۆش و خرۆش  واریت هرمی کورد  گهئاگردانی دی  میشه تۆ هه. هاباد هم  ی ی من ئه م گلنه ئازاکه
 شی ی گه ستره ختی ئه  پایته  بوویته هو قازی و کۆماره  له میشه تۆ ههتی و  رلقی بۆ کوردایه و سه  پکردووه
ت و برینداری  که شه که   کهنو کانت خۆشترده  چاوه لهشت  وره  گه کوڕهدان  بات و کۆنه خهتی و  کوردایه

. !.  دیموکرات ربنده ر سه م هه  به ینیناو رت کردنی هزو هه  پهرت و ری تیژی که شمش  که کانه سته ده
.. بووی  رگه  کوڕانی پشمه نگانه کوڕانی ته و وتنی کوڕانی باوبۆران رکه  سهڕی  چاوه مژه م له که داخه
و  بووه رگیاندا نه جه لهرگیز کوون   هه کهی  وانه  ئهنبایان هیوای ڕۆحی تۆ بوو  کهی  سترانه  ئهو ئه

.. ری یسه  قه  وون بهب مشکیان لکرد  کونهبووراسان کرد وان دووژمنیان هه شه که  کوڕانی ئازای باوبۆران
ستی  ربه ی سه ناسه ههن  که ده کانت ساڕژ مه خه وشی تۆ  باوه وه ی دنه وانن سبه ر ئه خۆ هه م مه خهم  به

 سووتاوتت و که شهناوی  دڵ و هه  بۆ تاییت کی ئازادی تاهه  بۆ دنیایهی  ئۆخه  نه که رفرازی ده و سه
م  غه. نیشتمانو  وه ته نهندی  وه رژه ک به  نه و پایه نھا پله ی ته رکرده سه..  دهرکر و سه ڕی پایه ی شهست ده له
ی   ئه رگه  پشمهی سوکنایی هۆش و بیری  ئهکانی  سومبوولی گشت پیرۆزی یهی و دایکه ی ئه  ئه گره مه هه

، کانت هت بوون و قاش قاشی دڵ و چاو  له ی بهرشان یرو پهوئستا زو.. بانی  میھرهجوانترین دایکی
ق بوونی   شه  به بوویت حه وداڵ و ناڕه عهزیزم تۆ  ی عه ئههاباد  رت بوونی دی مه  که جاڕس و بزاری به

تۆ ئستا ، واریت هیواکانی بای جوانی کوردهی رت بوون کهین و  کانی سبه ئومده نجی دون و  ڕه
ت تا ک ڕوناکی ڕی تروسکایی یه هیالک و ب هیوا چاوهکانت   چاوه ڕووباری فرمسکی و گۆمی خونه

   بۆیهوری ماته کی ئاسنین پالیسی ده رگایه  ده مژه له.  وه نه رت بکه وقی سه تهبی  ناسه ههی  پچه له که
 و فامی ئمه م نه م هه به.   نیووه و ته یوانی ماتی گرتووه رهه ی به ناسه وری هه ا دهک و ب یی وهمبار غه
ینی  هیوای سبه ی کوردیش به ئمه، ژین  هیوا ده موو جیھان به هه  ر نی یه م تای ژیان تا سه هه
  . ژین ک و قازی ئه کی وه یه رکرده سه

   :  دهش رگه هپشم..  یه رگه کورد پشمهکوردستان و هیوای 
.. ینتۆکی  موو پیرۆزی یه ههو بیستن و بینینی نان و ئازادی و   رگه  ڕوناکی چاوی پشمههاباد ی مه ئه
قورگی   بههابادیش  هم. ینتۆوی  تهوان و  ناوچهقی  ئاره بات و خون و خهموو قوربانی ڕووباری  هه
ده وکات  هاوار ده وه هگریان لهپ  :   

نگی و  به م خۆمان و ده ر دن من ئه سه مان به نگی خۆمان به به وت یان ده نووس یان ڕکه هچار..  وایه
  وه ستیمه ستی ژرده دایک بوونی هه  له ک له یه ده سه  زیاتر له وه مانه  در زه لهمن . ماح و جاوچنۆکی ته
  گیانه بۆمن  و شۆڕشبات و خه رگه پشمه، دایک بووم  له وه وقه خسیری و کوری و ته یه بهک و زگماک  وه

  .   شیرینهل خسیر گه بۆ منی یه  رگه تامی بای پشمه..  بینینه   چاوه ڕۆحه
  :ت خوات و ده  سوند ده رگه پشمه
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ک  مالنی یه ست له  ده وه بینه ده، مباری تۆ ری ڕۆحی غه  به وه هین که شادی دههاباد  ی مه ئهیمان بت  په
ت بوون و  موو گیانی فرمسک و خون بوو بۆ له ههبوو ) ک بوون یه (ناوی ی دوون که که ۆنراوهی هبوون
موو   هه یه ک بوونه و پنووسی یه ر ئه  هه تی یه پنووسی برایهم  مۆ ئه گریا ئه ده  بۆ ئمه، ق بوونمان شه
وقی تۆین  ی ته پچه له گاربوون و شکانی کهت ڕز خزمه لهکان  هنگ تفهوو م ههکان  موو پنووسه  هه وه که یه به
 کانت وزی چاوه ی ئاوو بستانی سه و خوڕهبۆنی خاک  ت بهی پیرۆزی تۆ به سوندب به. ی نیشتمان ئه

ی پ میھری و کۆن کوچه   لهمانری مندای وه و تابلۆی یادهواری  رفرازیت سیمای کورده رزی سه بای به
وت و و سره  نه و ڕۆحه ی ئه ئه، نازداری تۆئاۆسکاوی  وف کراو  بۆ پرچی قهبین رگه  پشمهیمان بت په، تۆ
    لهله .  ی جوانترین کچ و دایکی کوردستان  ئهی گلنه  ئه ی دنیای بینینی ئمه ئهی ئازادی  جووله عه

بات و  کی پخه وویه مژتۆ ستی مندای ڵ ئازاری ژرده گه  له وه مندایمه له خونمای  لهتۆ   وه دایک بوونمه
بباک ترس و  نه تۆدووژمنیش  له) دو قامیشلۆو سلمانی و ئامه سنه ( خوشکانی سته بۆ دهی دان کۆڵ نه
رت   سهینمۆ هاتوو ئه. کوردستانیی  وره منداڵ و گهجی ئومدو هیواکانی ی مھابات  ئه  میشه بووی هه

ک  یه مۆ ڕوومان له  ئه ی برا که  ببوری ئمهان لمین هکانت تر تر ماچک چاوه، ین ان توونگ کهشم باوه له
پ  تانی ئازاری  خهموو ڕۆژێ ههزانین  چاک ئه،  مالنی ڕزگاربوونته ست له ی ده ه سب  دنیابه ترازاوه

زانین ئستا  چاک ئه  بزارهناویست و  خواش لیان   کهتتی ینه ی مهکان  ڕیشنه یتانه  شهگووناهی له
 انم که دیووه نه خۆ  لهرو خر دا زام ی ووته ئه.. وگارانت وو شه ی شه  پیشه بۆته تی حه ناڕه و وزڕان خه
رخی  کانی چه ناو پیس و هۆش داڕزاوه انی هه دووژمنیشی ی دڵ ڕه سایه رزت له  وه رینه  وه  گه میشه هه
  رگه ک و پشمه  وه ئمه. کان  یهری پ فرت و فی ڕوی  مزهبای پ درۆکان  عهو چه و ژینی تای په کۆن
 کی ره ت بوون و دووبه له مباری به هغند   چهنینزا ئه  م خاک و نیشتمانه ری ئه ۆی پارزه ک و هه وه

ریت  سه رده ده و خنکان لهین  ناسه گشت ههڕزگاریت کین بۆ  موو یه ههدووایدا  له  م دنیابه به، کانت کوڕه
ی زووم ل کراوی  وه ته بۆ نهشین  رگه پشمه موو کانت هه تی و پارزگاری چاوه ستین بۆ یارمه  دهموو هه
چاوانی وزی  سهی   گووین بۆ باخچهی ناسه ههموو  هه، ونی کوردان تی زووم و کوشتنی خه که مله مه
ر  هس له نلک داباکی و  ره  دووبه دوونیبراکانی  هاباد دنیابه ی مه ئه. ی نیشتمان  ئهرفرازی تۆ سه

  . دوژمنانئاخوندو بۆ دڕک بۆ   وه بنه هد.. ک یه بن به دهتیت  ی کوردایه سفره
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