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 الوژ بابان گه..  !.. !بت دا دراوسی خراپم نه) برش قه ( له
 

. یشتنم له مانای خۆشی و ناخۆشی تای تگه ره  سه له..  درژایی ژیانم به
ری  ده ربه یی و ده ئاواره. گرتن وکوشتن.  نجه شکه ئازار و ئه. م زوم و سته

ق  رهه ی ده واییانه م ب ڕه ئهموو  هه. لی کورد ک گه بووه وه نه.. و هتد
 کراب . 

  له.  وه رگیز له بیر ناچنه کان هه نجه شکه  پ ئه خته تاڵ و سه  ڕۆژگاره
کورد و کانی  که مه  به ئه خشی ڕۆه ری و گیانی خۆبه روه  سهی سایه

 .  یه کاوه رز و شه نگینمان به مۆ ئای ڕه ئه. کوردستان
 کانی خته ه س موو ناخۆشی و ڕۆژه همی ه رهه به. مۆی کوردستان ئازادی ئه

 . ی کوردی دسۆزن ڕۆه
 ! کردوه چاوی دوژمنانی تر نه. لی کورد کانی گه  ئازاره  پ له مه رده سه

  ر له  هه بۆیه. ڵ نات چاویان هه.  ئازادی و ڕزگاری کوردستان ئستاش به
. دان زنه  مه  وته سکه دهم  باربردنی ئه وی له هه دوژمنانی کورد له. وامی رده  به  و به وه ڕینه تای ڕاپه ره سه
   خاکی کوردستان له ی خۆیان له  مۆرانه یه وه رج ئه مه.   بت گرینگ نیه وه ر ڕووکه  هه کانیان له وه هه

 !دا بت جوه
 زۆر لی کوردیش گه.  یه خۆر و خۆفۆش هه چینی مشه. مخۆر خت و خه چینی خۆبه. لکدا  گهموو  ناو هه له
 .  وانه  له ر نیه ده  به وه داخه به

 داوی  ته ونهووت  که وه ب بیرکردنه وانیش به ئه.  رگرتوه نزمانه وه روون و ده دوژمنانی کورد سودیان له
 ! وساوه لکی چه  دواڕۆژی گه  له کانی خۆیان زۆر ال پیرۆزتره ندیه وه رژه دوژمنان و به

وی پیالن گانن بۆ گیرکردنی   هه  س قۆی له  به میشه کانیان که هه هن  بۆگه  سیاسیه وه  هه  له جگه
 ڕووی ورانکردنی سیمای جوان و  له. وایان له بینی ئازادی کوردستان و خنکاندنی ستی ناڕه ده

کانمان  نجه وت و فریودانی گه سکی دواکه ڕی ته ی بیرو باوه وه بوکردنهخراپکردنی ژر خانی ئابوری و 
 . وامن رده به

بۆ .  پیالنی کینی ئاسن و فافۆن وتنه که.  کانی کوردستان بۆ ناشرینکردن و تکدانی سیمای شاره
 و  وه  کۆکردنه وتنه وانیش که رگرت وئه کانی کورد وه  بھۆشه فامه  نه  تاکه سودیان له رامی گویان مه
ما و  وی نه ر زه سه واریان له نیش ئاسهباکا  ستونی کاره بۆیه. ر شوازک بت یدا کردنی به هه په
 ! !کرد  ئاودیویان ده دی بکردایه کیشیان به ه پری جوجه ت که نانه ته

کانمان له  شه  چاوگه  مناه بۆیه. کان رزه کاروانی مه   شکاو بووه کی تر الستیک و شووشه ماوه
ی   شووشهزین و ئاودیو کردنیر د به رزین له له ڵ ئه ان ههرمای زست  سه کاندا له قوتابخانه

  !یشکان ره نجه په
رامی تکدان و  نیا بۆ مه  ته مانه هوموو ئه !ناکرێ. هتد... ڵ و لۆری و باس له ئۆتۆمبیل و شۆڤهخۆ 

 وت و ن نه گینا ووتکی خاوه ئه. کاولکردن وناشیرین کردنی کوردستان وتکدانی ژرخانی ئابوری بوو
  ! نیه  و بووه  نه کاالیانه م  بههیچ پویستی. ک ووتی ئیسالمی ئران وه ی ها ساه نده  چهی وره گه

  نده رچه  هه! وه کانشی گرتبووه رمانخانه  و ده خۆشخانه ندانی نه ت کارمه نانه کان ته پیالنه داڕژراوه
 ! انیشیان ڕاپچ کردرمانی کۆگاک ئامرو ده. توو بوونیش چینی تگه
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خزننه ناو  کان ئه ره  بھۆشکه یتا ماده یتا په په.  کوردستاندا ئازادی و دیموکراتی لهبۆ شواندنی مانای 
بۆ فریودانی . موو شتکن زرۆی هه تامه. نج و الو گه. زانن  زۆر باش ده چونکه. وه کانی کوردستانه شاره
وامدان بۆ دواخستنی  رده وی به  هه له. تی یه روونی و کۆمه یاندنی زیانی مادی و ده کانمان و گه نجه گه

ردکی زۆر  ده. کانی کارهنانی و فرۆشتنی تیلیاک و شوه به.  کوردوتنی  پشکهباتی  خهکاروانی
 .  وه ینه کانمانی ل ئاگادار بکه ڕۆه وی بنبکردنی بدرێ و هه  پویسته. دا  ناو کۆمه  له یه کوشنده

ن جل و  النی جیھان خاوه موو گه ک هه ش وه ئمه. یشونن ر نه گه هنی کولتورکی جوانه ئ کورد خاوه
موو کات و   هه ها له روه هه.  پۆشیومانهکاندا  نگه و ئاهه ی یاد و بۆنه  زۆربه رگی فۆلکلۆری خۆمانین و له به

 .  مندوه هی خ کی زۆر جوان و ڕازاوه شوه.  وه ته ک ڕازاندوه ه شبه کانمان به ڕه نگه شونکدا ئاهه
مان و سیمای  ستاش ژیانی ڕۆژانهئ. کان  شاره ناووه ک گوازرایه ه شبه ڕک و ڕه په  هه وه له الدکانه

ل  کانشمانیان ت ئاو وای جله کوردیه نانه ته. دوژمنانی کورد.  وه ته کانی ڕازاندوه نگه موو ئاهه هه
تان دوور  ژنان و ئافره. خشپایی زۆر بهدان  وه وی ئه  هه ئستا له.  دیان ته قیوه  به تیرو چه ووهب

بت و هدی هدی وا له  کاندا ڕۆیان نه نگ و گروپه رامۆش بکرن و چیتر له ئاهه  و تا فه وه نه بخه
تیان بینی له  وتیش ئافره ر به ڕکه گه ئه.  وه  بیر بچته  لهکیان ه شبه ن ڕه واری بکه گای کورده کۆمه
  !ک و جگای تامانی خه یبه  عه ببته. ڕێ په ده یاودا ههستی پ ده
م   به! یه غه ده قه.  ی دخۆشی مۆڤ بت ر شتک که مایه هه.  ووتی ئرانی دراوسماندا گینا له ئه

 !بن نگ ده  و لی بده نده سه وان الیان په ئه. لی کورد ر گه سه ب له ی خراپی هه وه کارک کاردانه
ناه  ی که  زۆربه له.  ڕکی جۆرا و جۆر پکھاتوه په ها گروپی هه نده چه. تدا  کوردستانی ڕۆژهه  له هبۆی

 ! نجام داوه کارکی جوانیان ئه.  وه کانه ندامانی گروپه ر و ئه الی ڕاهنه درێ و به کاندا پیشان ده کوردیه
 .  ش پیالنکی تری دوژمنی کورده مه ئه

گروپکی کۆماندومان . کوتانیان  و پ وه ی جونه  شوه و له ڕیزک پیاوی شان پان وهکان پکھات گروپه
  چونکه. خش یر کردنیان هیچ جوانیک نابه سه. کان  ئاوریشمیه نگه موو ڕه  هه دوور له.  پش چاو دنته
 .  جوانه وه ته  شانی ئافره  له میشه پیاو هه

گای  ناو کۆمه ب له ی خراپی ده وه کاردانه. خی پبدرێ وام بت و بایه دهر ر به گه ئه.  گروپانه م جۆره ئه
  ! وه  ڕووی کولتوریه  چ له وه تیه یه  ڕووی کۆمه دا چ له ئمه

   !ش و تاریکستان ڕه له وتکی قهین به و ناکه. لکی دخۆش  نگ و گه نگا و ڕه کوردستانکی ڕه
له ڕیزک . نگین م کوردستانی ڕه به. ککیان خراپ بت ش یه ئه. کک ڕه  دراوسی گه  له ڕیزه

 ! ب شدا دراوسی خراپم نهبر م له قه  ئه  بۆیه!!ککیان باش بت دراوسی ناش یه
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