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   د مه م موحهیر که ...تب یۆخ ی که ده سه یوان هت سونبول و پاب ده )مر نه( یبارزان

  
ت و بر  ده نه ژهگر کان له هیت هی مهۆ ک هیند وهی په موو و هه ڵ مهۆم ک رجه سه ی و کاته ئه
و  له ،تناگر گاڕ یدا ملیۆخ یت بهیتا ی ئاقار به ڵ مهۆک ی کردنبا وراز و  هه وو لهڕ یمک چه
  نه که  ده زوربه یند وه رژه به   له و ئاقاره ئه ینیڕۆگ ی خشه نه ڵ مهۆک یکان دا تاکه کاته
  نه خه ت دهکان ب نسانهیئ  ل بهی قاب ئازاد و باشتر که یک هیایدن ی خشه و پالن و نه رنامه به
   له م تاکانه ئه یال له ، وه گژاچونه به یانیرو گ نجه ر و خه و شمش وه انهیۆخ یکار یستور ده
 ی نده وهپ ت وۆو ک بوون له یاخی یانیگ ت ودر ده پ ی باش ئاماده یستور دا دهیۆخ یالن که
ر  سه ت لهب ده ڵ مهۆک ی شه وگه  هم دراو و جوۆک یک هی وهچوارچ  ناو  ته ا خراوهیت ی مهۆک

رار  رقه به دایایئازاد ت ینسانیئ ،ئازاد یایند  ک که هیگاڕ  مل گرتنه ،ت ب وه ره سه یخواست
 یگاڕ یمل ی ناچار  به و کاته ئه ،تب یت هیاڤۆم مر رجه سه ی ستهیشا  ت کهک ب هیایدن ،تب

کان  وانه هپا ۆب یستیو شهۆخ یزکوردستان ئام یکان شه رکه ا سهیورازو چ هه وونش
 و ر ئه رامبه به له ینگار ره و به وه ستانه وه یخا  وپشت پا تهب ند دهرب سه یایچ  و وه کاته ده
   له وه ستانه وه یانیگ ،دا حه ته یانی گ واته ، ند کردووه وهوپ تۆک یگا مهۆ ک که ی هیاسای
 یانیگ یک خه ، چ کردوه ک که خه ینۆیمل یزیڕ  به ی مل کدا که هیاسایو ڵ مهۆر ک رامبه به
 یرداش به  وه ، هی وه انهیۆخ یزوو روو خواست و ئاره  سه  له که کر ده قه یست  ده ته ان داوهیۆخ
ن و ما ده یاڕ تاندا بیم رده به له یرچ ان ههیۆخ یزو  ئاره کان به لهۆپ کو شه ان وهی ،مان زه

  رزه کاندا به لهۆپ  ناو شه له ،تار بید یست ده گا ج ر که گهیکار یکۆڕ ک تاک وه یبوون
ست   ده به یۆخ یبوون یت هی مهۆ ک و یتان بوونی ،نانان داهی ،فراندن ت ئه و ناتوانتب ده
کان  گاو تاکه مهۆ ک وکاته ئه ،دات ست ده  ده له یش که هیت هی مهۆک   بوون به بگره ،تنب
رو ن شمشوا ه پا  تاک واته هیدا کاته م له ،ن ده ست ده  ده ان لهیۆخ ی انهینسانیئ یفاتیس
باشتر  یک هیایدن یعالنیئ نا و ش پشت وپه رکه سه یایوچ ینرد الن ده  که له ی که ره نجه خه
 یک هیایدن ۆو ب ،یو ئازاد یوناکڕ یشکیت  شتن بهی گه ۆ ئاسا ب پوله وپه تب ح ده تره مه یۆخ

ن و ۆک یم ستهیس یردوو په دارو یکاندن ته  هه که ،تر ی هیایدن و ئه ی قوربان بنه باشتر ده
  مه ستهیو س ئه ینیڕۆگ یاریدا ب و کاته له ی سانه و که من ئه که . تره یک هیایدن یزراندن دامه
و  وه ستنه وه ده وجود مه یزع ر وه رامبه  به  ژماردن که نهست د ده ی نجه په   به وانه ئه ،ن ده ده
 ییتا تاهه م و هه رده سه یمر ونه وان ه پا بنه ده  وانه  ئه واته ،نڕۆبگ ڵ مهۆک یوت هڕ تو انهی ده
  زعه و وه ئه یز جاوه وان ته هپا .گادا مهۆک یژووم  گرن له او دهیش یگاج یت هیاڤۆمر ۆب
 ی و شتانه ئه ی وه ئه یوایه  به ، بهیر  ناته کات که  ده هو ه ئه یدا حه ته ، وجوده  مه کات که ده
ک ڕ کان کهڕ نا  شته واته ،یۆخ یر پ  سه وه انخاتهی وان ده هپا اونست ر وه ر سه  سه له
م   له ستمه به مه ی وه ئه .تبن قاو ت شهب ده یۆخ یوت هڕ ر سه  له شته ر هه ،کات کتر دهوپ

 ی هی ده و سه ئه یاسیس ی ناو ملمالن  له مره نه یبارزان یخش نه گاوورو ج دا ده  کورته باسه
 وئا یوت هڕ  ده و سهی ن اتر لهیز  وه ،رساندبوویداگ یۆخ ین مه ته یچرا دایایمر ت  نه که
مو  هه یدا حه ته زن مه یکر ابهڕ ک وه ،کوردستان یئازاد کردن ی شه ک وه ،گا مهۆک یکان هڕۆگ
  ارهید .بوون یگرڕ ی واکه هڕ  شهکورد و ک یڤۆر مر رامبه به   که کردووه ی شانه هڕ  زهو ه ئه
ر   هه له ،کداوکات ر سات  هه و له ڵ مهۆک یوت هڕ یکان ناغهۆق ی پ ت به هیر شه به یژووم
  به ،وتوون که اری د کو سونبول به وان وه هپا ،کدا هی شتهڕ ر بوارو  هه له، کدامان ن و زهیم زه
ان یژوو م هتد که ،سوکرات ،ۆست ره ئه ،فالتون ت ئهس ناتوان که یت هیاڤۆمر یژووم ییژادر
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 ،مرن ر نه اندا ههیۆخ ی بوار له ستاشتا ئ یچ که ، وه تهڕ گه ده ڵ سا2000  له اتریز ۆب
 ،نڤکال ،یلیڤایکیم ،یتچیدیم ،ۆلینج ئه کلیما ،یدافنش ،ریک شکسپ وه ینیند چه سانسینڕ
 یم رده سه یدا حه دا تهیۆخ ی بوار و له سه که ر  هه ارهید ، وهی د وهۆ خ به هتد ...ۆلیگال ،ر تهۆل
 ،نینیل ،رگۆکسمبۆل ،کاندا ژان دارک نو ده سه م له ،یکارنو یفراندن  ئه به ، کردووه یۆخ

خ ش ،رانیپ دیع خ سهش ،د مه محه یمان قازۆخ یال .هتد ... منه یشۆه ،تونغ یماوتس
 یمزو سونبول هڕ  مانه ئه ،مر نه یبارزان ،ۆل ده یانم خیبراهیئ ،شکاک یل خانیسما ،حمود مه
 تب وا ده ن ئهی مر بکه نه ی بارزان ر باس له گه ئه .تدا اسهیس یبوار  ن له هی ده م سه ئه یمر نه
  وه ته مانه  ئه مر به نه یبارزان درا نجام نه ان ئهیۆ ب انهشگڕۆش  ه و که ئه ی وه ن ئهیب

کو  وه ، وه وساندنه م و چه سته ی وه گژاچونه به یانیکو گ وه یبارزان ،یۆخ ی  لوتکه هیاندی گه
 یناو ئازاد پ له یۆخ ین مه مو ته ر ههۆز م وزو ،یرکاری داگ دژ به یخت رسه سه یکار یرگر به
  بووه  پوله کو په کوردستان وه ۆئازاد ب یکژۆڕدوا ینانه ید ناو به پ له ،دایزگارڕو

 یانی گ شهیم ت ههب ده   که مره زو نهڕ و به ر ئه سه و باس له  قسه هیۆب . هیگاڕ و ئه ین مه سوته
  شهم هه ،ر زمانمان سه یردی و تهندوو ببیز مرو نه یکان هیر وه ادهی ادوی ،زۆریوپ رز به یمر نه
 ی رنامه  به  باسه م کورته ئه ینیبت .کارمان ی رنامه  به تهبب یکان رهیگب ژو تهاوڕ
 یوان هپا کو  وه مر وه نه یبارزان ی انهشگڕۆش یستو ر هه سه له  تره وره گه یک هی ژهۆپر
   .زیئاز یران نهخو یست رده  به تهو که دا ده ندهیئا   له که ،یۆخ یم رده سه
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