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  زیز زیز   مید عهمید عه  حهحه. . مم !  ! ....ماما  ونیتان ڕانهونیتان ڕانه  رشی فیرعهرشی فیرعه  باشۆڕشکی نوێ تر عهباشۆڕشکی نوێ تر عه

   
می  ده  لهدرۆ،  وره پوتۆزی درۆی گه  ته س و وون بوو له ی بکهخنکاو تکی که ملله  مهقاقای  بینه به  ی تۆ خوناوی یه سته و ده ئه
و  وه پشته ت و پالن له خیانه، وه کانه وره  فیکری گه تی له یه کسانی و جیاوازی کۆمه ایهن،  وه کانه وره ستی گه  ده  له وره دزیی گه،  وه کانه وره گه

م   ئه  که رعی یه  ناشه ته سه و ده  ئه وه تی یه یه باری کۆمه باری یاسایی و چ له ڕاستی چ له به. کان بوون وره ر گه هه ری کۆنیش  نۆکه
ل و  نوان گه  له  و پردکیشه یه نی ده کی مه یه  خۆپیشاندان شۆڕش و قوتابخانه تیش که ایبهت به، ی تدا بت  ناشرینانه ته سیفه
و ممان  ر ده  سه ته ش ئاخنراوه ستی ڕه  ده ک له ریایه لوان لو ده.  باشووری کوردستان  له وه درته م ده  ئاگر وه مخابن به، تدا سه ده
 و  قوڕگ  که هگریانویش   ئه مانه تک هه سه نھا ده انداو تهم که  ب نازه روی نیشتمانه گه  بهکرێ دهش  ه ڕگیت  سه ی پیسی ده ناسه هه به

بۆ  و ماڵ ورانی ڕاکه  بۆ ڕاکه هیده موو شه و هه داخ بۆ ئه .. و داخشیمانی ک په ریایه کو ده به تی نا سه گریانی ب ده،   نیووه چاومانی ته
خت  رسه رون تاریک و سه ی ده هه. ڵ دوژمندا گه  له کیان نی یه هیچ جیاوازی یه  که ب ویژدانانهم  رگریمان له گ دانمان و بهن دسۆزیمان و ده

ر  چ گه هبیرتان ن  ؟..ن که تانی خونمان ئه بۆ خهی خۆتانین  وه ته  نه ئمه، ی ب سۆزو بیری مرۆیی جوانی ههئیش و  ب واتا لهی  هه
، بن تکی برسی ده که ملله تی مه سه  ده بوو ئوه ر وانه گه، ت نین سه ش ده بین ئوه ر نه وه خته  به ر ئمه گه،  هیچ نین ش ین ئوهب  نه ئمه

ن بین نھا خون ئه و تهنھا دوو ڕوباری سورن تهان کانت چاوه. هتد ..تی کانی مرۆڤایه  پیرۆزه نگاوه هه برسی له،  نان و ئازادی برسی له
  مه بۆچی ئه ! ..بینن  ئه نزینخانه کۆمپانیاو به، بینن ی جوان ئه مینه، بینن الر ئه کۆشک و ته، بینن ڕ ئه ویستی شه هشباتی ژیان و خۆ له

، یۆداف بهکتان  یه وه ته سوتان داو دوواڕۆژی نه زاران ماڵ و دھاتتان به کوشت و هه ژارانتان دابه  کوڕی هه ؟..کردتان رات بوو  قۆنته
قۆن   چاوی چهانکانت سته ده  نوس که رتان ئه سه مژوو له، ن که ئه ملیۆن قسه موو به رچوون و ئستا هه کی بانان بۆی ده رزه ک به خۆیشتان وه

ی خۆتاندا نمایش کراو  که نیشتمانه ر له هه مژوو که پری   دون له بوون له ک فر نه یه د مخابن هیچ وانه سه، زانن نھا زمانی بین ئه ته
و  وه ریکی خواردنه  خه تک ڕۆژ تائواره سه م ده که داخه، ندی مرۆیی یوه  په هۆش به  به  وانه بوون به یف نه چی حه که) دام سه (بینیتان

 لتان   بۆ ئوه وه داخه زۆر به  ؟..چت  ده ڕوه ی چۆن ووتی بۆ به  ئه !..ی کارکردن عریفه ت و مه کادیمی یه ئه ور لهدو، ڕابواردن بت
، م بن ش خون و گۆشت و بنیاده  ئوه رسوڕمانه جی سه، درن فێ ده ریا ڕوخن و بۆ ڕۆخی ده ن ئه  ب بناغهدیوارکی ..علوم بت مه
دنیای  بوون به د فر نه قه یی وشکی ناحای بوونی دڕنده وی ر  گه  له به که  لهشمشرکن، راخ و کۆتایی  ب قه ناخیسیپ کن له ریایه ده

  پاره نان له  له له له له ..خۆن و تر نابن ر ده ههم   و ده به که   بهبن  دهیی وره گه  به بۆیه،  بژینتدا و موحیببه سۆزڵ گه بن له وره  گهمندای
ک شتتان نی  نھا یه ته،  یه  هه الی ئوه له،  یه مین هه ر زه سه ی له وه ئه،  یه موو شتکتان هه  هه ئوه، کۆمپانیاکان، کان کارگه ژنی جوان له له
 هۆگری  نامۆن به   ئوه  چونکه ر تان نی یه وه خته تی به میلله  تی ترتان نی یه میلله،  ته  میلله  که موو شت گرنگ تره هه ویش له  ئه یه

 ژیانی   لهی ئازادی و نان  ووشه بۆیه. کان تی یه  مرۆڤایه ویستی و کاره یی مرۆڤ و پیرۆزی خۆشه وره  سۆزو گه و جوانیتی ایه مرۆڤ زانستی
، روانی گوێ گرتنکا، جماوی کاروانن  سوارکی به ئوه مخابن ، رماتانه ناحاتی سازگارترین جۆگای به،   بووه ب قامووسیتاندا نه
ج و  نه کۆتایشدا ناگه و له  کانی جمانه نگاوه خۆر هه ی ناگات به و کاروانه ئه، یشتن ک گه یه کاروانی گفتوگۆو له، کاروانی شارستانی

رشی   شۆڕشی نوتر عهڕینی با الفاوی ڕاپه ون  فریای خۆتان بکه هاتووه نه وای لتا هه، ت  نایه وه هاناتانه س به سیش دادتان نادات و که که
  . بت دوژمن پی شاد نه ما و ونیتان ڕانه فیرعه


