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،  سووتان ک بوو له ت و تابلۆیه کوردستان قیامه که ؟ .. ن که ک چی ئهکاریکاترموسومانان بۆ 

  زیز  مید عه حه. م. ؟؟ک بوون له کوری ریایه ده بۆ
  

   که وه چته بیری ئه، نوس ر درۆ ئه  پنوسی درۆ هه چونکه
،  یه شتان هه کی ڕه ند مژوویه ئای چه.. !  چی نوسیوه

خون   له  شمشرو ئاسمانیشتان سوره کن له هدنیای
 چۆن  ی ئوه ب گلنه ده  رچاویشتان ئاوکی پیسی لیخنه به

بن  کان ناشرین نه ناچ جوانی یه وه  له؟بت و چی ببینت
ماغتان  دهخی بنی  می هۆش و به م ته چاوتانا به له
ی  نهیکی وار ر خه  هه وتی ب عیلمی یه شکه و ئه له، ه هن

ردا  شه به  خۆی ئازادی به ک که خوایه بنۆشن  ڕق و کینه
ان و خراپ ک و ڕۆی جو  شانۆیه ی کرد به م ژینه خۆی ئه که
  ک و ئوه چی بئیشکی وه که، ستی بت ربه  سهینینب

مان کوژن  و ده وه هننه ی باپیرانتانمان ل ئه که  کۆنه دا میللی شمشره ی شانۆکه نیوه له
  .  خوا لی خۆشنابت ته  قه ڕامه ن حه س بکوژێ ئه ککی تر که ر یه گه ئهچی  که
ش  ئوه. م خه  من دایدهی لبت و بۆنی ئوهروچاوم ماندوو بکا کانی سه ی ده وکتبه ئه

ی بۆ  وه توای سینه فه، بت نایخنکنین ڵ ویستمان نه گه  شتک له  ئمه ن چونکه وابکه
ڵ  گه  لهخۆش ی نه م تۆ ئه به.  وه خونته  چی ئه  که سیش ئازاده موو که هه، ین رناکه ده

 ک نی دنیایه خاوه بی به ئه، بی رمان ئه  سهش و شمشره دایک بوویت به شمشری خونا له
وو  ی بۆ شه ئه ؟ و تاریکی یه  ئهرقی تنوکی یه و غه  ئه  چی یهرببی  مرۆڤک سه شانازی که

نین و  ی بۆ خۆشی و پکه ئه،  یه ویستی هه زو خۆشه ی بۆ جنس و حه ئه، یه ڕۆژو جوانی هه
 واتای بوونی   الی تۆ چی یه یه ت و میھرو سۆز هه ی بۆ موحیببه ئه،  یه ما هه سه

ک   دڵ یان پاکی یه هکردوی جوانی ل  بۆی نه و خوایه ر ئه هه؟ خش به  چی ئهکان ره وه بوونه
 ور داخراو کان هه رگای زیندانه  دهوێ ته ئه، خۆشی وشتی نیت و نهن یان تۆ سر چاوو خو له

م تۆ کلک و گوی  بهژی  ک سروشتی ئه یه که م چۆله که ی داخه ئه،  داخراو بیت تایه تاهه
موو  تۆب هه بی به رییان ئه وه خته کان سروشتین و تۆ داری به ل و دنیای بانده مه، ی که ئه

رام  حه راز به چی به  که وه که خونه روشک به خۆیت و که ڕوی ئه، یو بخۆ ڕۆژێ تشریبی که
  . خواتناری ب  که رخۆره که  داه تی یهسروش م به، زانی ئه

رمایه  ک سه نھا شتک وه  ته تی چونکه یه که می نیشتمانه خه م له رده مرۆڤی ڕۆشن فیکر هه
ی  موو کگه ووتی هه پنوسی ج یه اماده ئ تی بۆیه یه که  بکات نیشتمانه  شانازی پوه که

ت بکئهوو پاداشت وه  ب ی  رو بوومه و به یان له  کرێ یان نه ده، ی گوێ بدات
   ؟یان ناوێ  که رده به
   ونی ی ژیان ههکان  ته موو بابه م بۆ هه  به  ئازادهب ر بیرکی هه ڕاستیدا مرۆڤ هه له

ر  گه ئه کیم بت حهجلیس  موو مه بۆ هه، گ ئاوازبتن موو ئاهه بۆ هه، ڕاستگۆیی بت
 نجامدا خۆی ئه له و هو کی خراپی بۆ دنته یه کات نمونه ڕک ده ر باوه  هه موسومان باس له

  ڕوبکاته  و بتڕ  باوه کی کامه م ناپرس خه  به مووی کافره هزان و ئیدی ه ڕاست ئه به
 . هتد.. فی له سه، شافیعی، هابی وه،  سونه، شیعه..  نمونه بۆ..  ونگ  ڕه ب و کامه زهه  مه کامه
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م تا   بۆ مرۆڤ به سوده مووی باش و به کات هه  ده باسی لوه کانی که رنامه بهموسومان 
  وی  که زه ی یهک ن فایه بۆ وه، ماغیان بین ده شت ئه هه نھا به ته. کات کاری پده  خۆیند چه

  .   تیایهک و سروشتکی ژویهیی م وره جوانی و گه
هات  ک نه یه وه ته ر هیج نه سه یدا هات به که ر کوردو نیشتمانه سه ی به تی یه حه و ناڕه ئه
  گۆ هاته هیج ووتک نه ک موسومان له نھا یه ته چی که، کدا رخی بیست و بیست و یه چه له
نر،  برووت ره دنیای قه ی کرد به  جوانه م نیشتمانه عس ئه بۆچی به با بۆچی ئازادی خنک
ڕاستی  ناوه مک له نه هه بۆچی جه،   ب ساحبه و نیشتمانه کانی دایکی ئه  جوانه ناسه  هه له
وشتترین و موسومانترین و  ڕه دپاکترین و به باشترین و. دا خوقنرا شته هه م به ئه
ک مرۆڤیش بیری  ت وه نانه ی بۆچی ته ئه.. !  ی کورده وه ته نه،  وه ته خواترسترین نه له

   ئاگاتان له  وه ب و تورک و فارسه ره ی عه وه ته موو نه هه بهی موسومان  ئوه.  وه نه لناکه
نزینتان  به، داین چی قوم ئاویشتان نه  که بوو  ب باوکه م نیشتمانه حی ئهسوتانی ڕۆ

دام بۆکوشتنی  ڵ سه گه و هاوبیر بوون لهشدار به، ی ب تاوانیمانا گی هالنه کرد به ئه
  .  و بینینت کانی موحیببه رهنانی چاوه کانی گفتوگۆ و ده کانی ئازادی بۆ بینی زمانه وه خه

ڕوباری خۆ گیڤ   و جنوی پیس بووبه وه هک کاریکاتر خۆتان گیڤ کرد بۆتابلۆیه
ی  ره نجه په بوو ویژدانی له تیانهک پیاوتان  نھا یه نفال کراین ته ئه چی که که، تان وه کردنه
وو مردو کانتان برد  جوانه  بوون کیژه م ئاماده به، کی مندانی کورد بکات  نیگایه وه سۆزه

  د ئوه قه ک به،  یهچاواندا ی له کوک تاوان د ئوه قه ک به. براو باوکیانتان کوشت
دنیای  ی ژیان له وه وڕه ڕه  له ک ئوه  وهس که،   چاوو دڵ تاریکه  ئوهد قه  بهک،  شبینه ڕه
تا ماڵ و   هه  بیگره وه که ڕادیۆیه  و له ژرایه ئۆتۆمۆبیلی کتان له.  ناکات لله فامی مه نه

  ش بۆ ئیھانه م ناوه ئه  ه)  دین یره غه (هیلی خۆتان  و قه به؟ مووی هی ک یه ناوماتان هه
  . کار دنن به

 پوی ویژدان  کات و چاویشی به دهخۆی و نیشتمانی  وه ته نه ی لهرگر موسومانی ڕاستگۆ به
و  کوڕ ئه.  بت قاقای قوڕو لیته ی خۆی تابینه که قوڕناپوێ و نشتمانهکی تر  بۆ خه، دێ هه

ت  که ین مندای منداه سبه،  وه ی بنوسته که وه ته نهکی جوان بۆ خۆیی و   مژویه یه کوڕه
کرێ ناوی  ت ده شارستانی یه باس له  که ک و ئستای ئمه  بکات وه  پوههیچی نابت شانازی

، کات تر ده وره کان گه نرخه موو واتا به  هه وه عریفه  مه ئاوڕک به. ین به ووتانی دی ده
 و تت بکات کیش خزمه خه، دانگی  به ی ده قوڕو لیته  له قنه یچه  مه و مشکه  ئه ستنه یوه مه

خۆتان  له،  ته قه  سه یه و هاوکشه ئه، پیشی بی کافر انیت بۆ دروست کاتدنیای ئاس
؟  ی خۆت کردووه که  ئاینه تک به چ خزمه؟  تی کردووه ا چیتان بۆ مرۆڤایهتا ئست بپرسن هه

ت و  ست و خه ت ده که یلهئۆتۆمب؟  ست کردی ک یه ی ده ده  بانگی پ ده ی که و بند گۆوانه ئه
  تۆ چیت کردووه؟  ت هی ک یه که فۆنی ماڵ و مۆبایله له ته؟  و هیالک بوونی ک یهتی  که شه

چۆن ؟ کیلی خوا  وه ک کردیتی به؟ یت شتنیشمان بدهراری کو قه تا بیت و هه؟ تی بۆ مرۆڤایه
 بۆ چی  که  کردووه غه ده تنی قه کوش ته که ر ئاینه هه؟  خوا  ببی بهیت ده خۆت ئه  به ڕگه
 پنج جار، شیت بوا با بۆنی ده ده، یت به  کنوش دهرانی دوژمنیش تی پاشاو سه خزمه
چاویشت پاک ، شۆی جار نا جارێ دیشت بشۆ  ئهم و چاو  و دهست و قاچ  دهڕۆژێ موو هه
ی یان   بۆ پیرۆزی خواکه یه زۆر موسومان هه،   کافر نی یه یری ئوه کی غه  خه وه ره که

وا یش الی خ وه ئه، ی ترسنۆک کات ئه م نوژ ئه نه هه ترسی جه کو له هاکات بی نوژ ن که ئاینه
 بو شمشری ئه،  فیکر و زانست به هاتن هن یشسک تی که قه ره ده. واو نابت ئیماندار ته به
و  ئه، رببن  ئیماندارن چۆن دتان دت مرۆڤ سه ر ئوه گه ئه ر پ  سه نه خه هلی بۆ مه جه
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 بۆ   جوانه ست و سۆزه و هه ئه بێ ری ئه کات ئینجا سه نج ئه ڵ به  ئاژه  تۆ کافرهی الی سه که
  . ست ی ب هه هه  بت تریی زه به ب به ن ئیمان ئه  خۆ مرۆڤی خاوه الی تۆ نی یه
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