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   هوشیار عوسمان...  مۆی شار ری ئه به ڕوه ی شاخ و بهباتگی دونی خه
  
  رگه مانتی پشمه داستانی قاره، باتی پیرۆزی شاخ خه، زانین  ئه و راستی یه موومان ئه هه
 ی   زۆر تاوانی دڕندانه ی له ئمه، هیدان شه ش وئای خونی گه، کانی کورستان وانه پاه

 نفال و کیمیاباران وڕاگواستن و ماڵ  دوای ئه نده رچه هه، س پاراستع ڕژمی فاشی به
کی  وتی زۆر و ئاسۆیه سکه ڕوانی ده مۆ چاوه  ئه ی که م قۆناغه  ئه ته یشتووینه گه... ورانی و

کانی  موو بواره  هه  تاکو ئستا له یه وه ئه  رنج و تامانه ی جگای سه وه ئه.. ڕووناکترین
؟ ئایا  هاووتیان کردووه   ش به ی خۆیاندا پشکه گبه  هه روانی کورد چییان لهژیاندا لپرس
 ت  خزمه دانی و کاره ؟؟؟ ئاوه وه نه م بکه ی کورد که  مژنه کانی له  زام و ئازاره توانیویانه
  چ ئاستکدایه؟؟ له}ڕۆ باو ئاوه ئاووکاره، ندروستی ته، ڕگاوبان{کانی کوردستان گوزاریه
تی دیکتاتۆری  سه دوای ده، ی ساوایان تا زانکۆکان باخچه رله و فرکردن هه رورده  پهبواری
 کی یه وه  نه  کوێ؟؟ ئایا توانیومانه ته یشتووه مۆ گه ئه کاربوونی حوکمی کوردی ست به وده

ست و سۆزی  تی و هه یه بواری کۆمه !!ین؟  بکه رورده په  خاک و نیستمان زانا و دسۆز به
 ر خوا گه ئه!؟ وه  هزو پته ک به یه  کوردستانی ئازاد دا تا چ ڕاده کی کورد له یی خه وه ته نه
  نه  گیان و ماڵ ببیه ک ڕابوردوو به توانین وه ئه، کی ڕووی تکردین ره ترسی ده  مه کرده نه

رانی  هبواری ئابوری و بازاڕو خۆشگوز !! گۆڕستانی دوژمنان؟؟ ینه و ووت بکه،  رگه پشمه
ژیان  ران و گوزه ی دوواییدا ئاستی ند ساه م چه له!؟ کدایه یه  چ پله کی و کار و بکاری له خه
و پش  ره می خۆمایمان تا کوێ به رهه سازی و کشتوکاڵ و به بواری پیشه !!؟؟  گشتی چۆنه به
ازرگانی وکین و ستی ب گرێ به  وه ره  و ووتی ده ڵ کام کارخانه  گه له!!؟؟ نگاوی ناوه هه

کانی   سیاسی یه نه ڵ الیه  گه ندی دیپلۆماسی و ڕامیارییمان له یوه په !!؟؟ یه فرۆشتنمان هه
 !!؟؟ که مایه ر چ بنه  سه له  گشتی تی به وه  ونوده که عراق و ووتانی دراوس و ناوچه

 ئاستی   له ئایا توانیویانه} کان گۆڤارو ڕۆژنامه، ڤزیون له ته، ڕادیو{یاندنی کوردی  بواری ڕاگه
قووی  کان هه کان و نوسینه رنامه به!! ن؟؟ خۆیان نیشان بده ردا ماوه زووی جه خواست و ئاره

 باشی   ئستا به بوایه ئه،  کردووه  باسمان نه و زۆر شتی ترکه مانه ئه !!؟؟ یه که و خه ناخی ئه
و  م مخابن له به،  کوردی بووایه تی وه زراندنی ده ودامه ره ان بهک نگاوه هه،  کاری بۆ بکرایه

 س  که ندی حیزبی و تاکه رژوه کان بۆ پ کردنی گیرفان و به کاره، رمانواین ی خۆمان فه ڕۆژه
ندێ   هه ر له گه ئه !! ندی گشتی یه رژوه ت و به  میلله ی گرنگ نی یه وه ئه،  وه بینته خۆی ده
  له که، ن ده  خۆیان نیشان ئه رگه ڕابوردوو پاک و پشمه کانی خه، ی ئیداریدازگا دامو ده

موو  بۆ هه وه  دنییایه به،  وانتیان تۆمار کردووه یان داستانی پاه ده شۆڕشی پیرۆزی شاخدا
 پۆست و پله  مرۆ له ئه  نت که یه  ناگه وه  ئه مه ئه، خرو شانازیین کوردک جگای فه

  که. بت کیان نه زموونک و توانایه هیچ ئه مان کاتتدا  هه له، اندا چاالکی بنوننستیاراک هه
  ین له وڵ بده هه !!!ین ده ست ئه  ده نجی ڕابوردووشمان له بین و ره ت زیان ئه میلله دوا جار

ی کگرتووی کورد ی یه ئیداره،  وه وینه م کاری دوور بکه سادی ئیداری و که ڵ کاری و فه نده گه
، ، ربگرین ک وه بردنی شارو الدکانمان که روه  بار بۆ به کانی باش و له  خه له
موو   هه مۆ له کوردستان ئه. دردانی بکرن قه نگکی تر  ڕه باتگانی دونی ی شاخ به خه

  نده و په ین ئه که کارک نه،  یه زاو پاك و دسۆز هه ستی شاره  ده کات زیاتر پویستی به
ر زمانی   ویردی سه  به وه ببته}  کفن دزی پشوو ت له حمه ڕه{ت  ئه که ی ییهکورد
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