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  زیز  مید عه حه. م ! ...و ڕاستی ت قیقه  حه کان ببنه ونه ین خهڕ  چاوه  همک ده 
  
نگی  کلیلی ب ده  یه هه تا هزمان ی بشکنین وهه که قوفه   کهکی وابووین رگایه ی دهڕ  چاوهمک بوو ده
ستی  عس و ده ی به که ۆڤه ش مه ده    به  بووین که و کانی یه ینووی ئه ت مک بوو ده، نی ی توڕ ده که یه

   لهنیبوو  ته، خواردبوو، بوو گوشیناومانی مک بوو ئازارک ناو هه ده، و ڕمنرا وه  کور کرایهلسان کاسه
رۆک و   سه به.. کان رۆکه یی سه زه تی و نابه لهدا کانمانی بردبوو بۆ ناعه ناسه ڕایی هه ژیان و ته
 بریق و  و کۆشکه رمایه می سه ند خه  چهکانتانن وپایه م و ترسی پله هند خ چهکان  رۆکه ئای سه.. ئاغاکان

می   خه نده وه نیو ئه  زانی ئوه ئه می خۆتان و ناوبانگیتانن ند خه  دنیاین چه ئمه، کانتانن باقه
ب  له، ردان رگه تییا سه حه ناڕه  و لهردین نگ زه تا ڕه فه خه مرین له دیقا زوو ئه  له  ئمه هبوو تان نه ئمه
مک بوو و  ده، ر  به  کۆچمان گرتهت و  غوربهملیژیان   ب هیوا لهت سه ده ی ئاغاو میرو  می ئوه خه

 ت پهلسان   کاسهاککدادووای سوار چ  بهڕاین گه ئه، دڵ شکاو بووین، تینوو بووین، زرۆ بووین تامه، بووین
 میوانی   و شادیش بکاته کانمان یدهه ی دایکی هاوڕێ شه که وهوتا س  بۆ ده وه هتک بھۆن کات و ئارامی یه
ست و پ  تی ده قه یدای نیشتمان و سه ندامی شه م ئه که ندام م ئه وانانی که  پاههیدان و دی مندای شه

  هڕ باوه ماندوو  دهکیش بۆ  یه ئۆخهڕی  چاوه، رن تیایدا روه  ئاغاو سه   ئوهتک که که ملله پناوی مه له
مک بوو  ده. ژیان نان و ئازادی و  له شه ب به  که یه هو وسا  چه ته م میلله ی ئه که هاتووه بن نه تین و له به

ویش  دنیام ئه   ڕوواوهناومان  هه دمانی  ڕگهر سه کان له رده ڵ و جه نده ی گه  دومه مکه بواتان بت ده
ری کوردان   و ڕبهرۆک ی سه  ئهتی یه پیاوهت کارێ  وا هیممهجا ک. قن ته  ده نه و دومه  ئهڕۆژی خۆی دێ

  جاکوا شۆڕه، ین که ڕسوابمانندۆستی دوژمنا  که،  بینینمانه،  ژیانمانه،  هیوامانه،   ئاواتمانه مکه دهخۆ  
،  تکۆشانتانی ژنان و ئافره، ستی ربه ی سومبول بۆ سهپیاوان، نی باو بۆرانپیاوا، سوارانی جاران

 مشکیان ل  گرت و کونه  دوژمن سام دایدهناویان   به پیاوانک که رگ جه بهو ئازا ،  نگانه وانی تهپیا
  له، تیا ئازایه له، یا رهوو له، پاکیا لهبوو  ی نه نمونهبوو ) رگه پشمه (ش ناوی و ناوه ئه، ری یسه قه بوو به ده

  ناسه هه ستی ربه سهئاوی  تینو بۆ کی تینو بوو یه وه ته ی نه قافهر سه  رگه پشمه، نگیا جوانی تاقم و تفه
.  ماندوتو که  شه بۆ ڕۆحکیفا و پشوو  و سهخۆشی، رما گهرزی  وهماڵ بۆ  شه، نان بۆ برسی، بۆ خنکاو
  سومبول و لهویستییا  خۆشه  لهنگک و مانا تفهسا ربندی و له رییا سه روه نیشتمان په له  وانه کوان ئه

ری  فه نده مه ی شه ڕوانی وستگه چاوه مک بوو له ده.  بوونزی به وشت و نه  سامی ڕهام وتییا س پیاوه
 خۆماناو یوبمان ڕووان له بری ئه سه.. وت که ئه رنه دهک  هیوایه و ستابووین وهو ماف و ڕاستیا   ت داله عه

وتی و  ر چه ژارانا هه ی هه ته گبه  نه ته که ملله م مه وت و له که رنه ڕاستی سهق و  هه، بوو هیچ دیارنه
نھا  و ته کی ڕاسته یه  هاوکشه وه ئه  وه یباته ر ڕاستی ده ن هه ک ده م وه بوو به وه ره سه خواروخچی له

، وت رکه ده، هتد..  هاوین انزه ساڵ پ پانزه هار  به دووای پانزههدی هدی ..  وه باته وی ژیان ده ڕاستی گره
، وت رکه ق و ڕاستی ده تاوی هه هه، تو رکه  دهش بۆ نالی بیبه  ڕوی حه  وم بۆ دوانه ڕووی شهت  و رکه ده که
  وه ئه. هتد.. تی جارانی کوردایه،  جارانی ووره، جاران  به  وه تهب  ئه ریکه ی خه ۆخهئ بم  ریکه خه

 لس  و کاسهت کردنی جاش دادگایی و په، بۆ ڕاستیکان  فسانه ونی ئهو بو کانه ونه دی خه هاتنه
س و کاری  ی که که تینووه  بۆ ده    سوکنایی و ساڕژه نگی و کانه بۆ هاوسه ته قه  سه ی هاوکشه وه ڕانه گه
ان و ڕسوا کردنی چکاوخۆر بت به هیدانیش شاد ده ڕۆحی شه، هید بۆ دی دایکی شه، نفال هیدان و ئه شه

تینوتی  ئاو بهکۆتاییدا  لهم  برمانی دزو ناشرین کردبوو به ڕوانی سه مک بوو چاوه ده. خۆفرۆشان
ربندو   سه  ببینین رگه با پشمه ده،  وه ره وه ی جاران ده  ئه وه ره وه ده. ری گرت  بهڕوانیمان یشت و چاوه گه

تی  ستانی خیانه نی وه ر دیمه هه، شیمان ڕو پهرشۆ دا سهتاوانباری دادگاشی  ڕهسی  فه  قه جاشیش له
ی   ئه وه ره وه ده. ن که ل و نیشتمان ده گه ت به  خیانه ی که سانه و که موو ئه ت بۆ هه  عیبره ببتهدادگا  له
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سیش  رکه بن و هه کان وون نه  ڕاستی یه م جاره با ئه  ره وه ده، کسانی ی یه ی ڕاست گۆیی ئه جاران ئه
و  و پاره ماه ک بنه  بۆ مرۆڤی کورد نه رمایه  سه یر ببتهباهۆش و ب، نرێ داب خۆییاویشونی ش له
رو  با هونه ده، ک زۆرداری وتن بت نه ونی ژیان و پشکه ی ههت یه کسانی کۆمه با یه ده، ندی مه وه ده

تی و ڕزی تاک  ایهبا ماف و مرۆڤ ده، ال بت ت و ئاغاو شخ و مه شره بری عه زانست و زانیاری له
 با ده،  وه ره وه  ده رگه ی جارانی شۆڕش و پشمه ئه  وه ره وه ده. تی بت بری جیاوازی چینایه دا له کۆمه له

 خۆمان پش مردنچاوی  با ببینین به، چن فیۆ نه بهژار  ی کوڕی هه رگه نجی پشمه  ڕههیدو خونی شه
کرێ و  و دنیا دروست ده نجی ئه ڕه به  کهوه سته  بحهش وساوه ربگرێ و چینی چه کان به نج و تکۆشانه ڕه
ویستی   بشکنین و پنوسی خۆشهکان ره نجه  خهبا ده. نرێ ر چین داده سه کان چین له و کۆشکه خونی ئه به
بۆ ک  ک خوله ک کاتژمر بۆ یه بۆ یه، ک ڕۆژ بۆ یه، ک جار نھا بۆ یه  ته م جاره بائهماندا  خه  یه ین به بکه
 جاش و نیشتمان فرۆشیش جگای،  بتکۆشکدا  له   ورانهم نیشتمانه ی ئههید  دایکی شه ک چرکه یه

  . بتسی دادگا  فه سوچی قه


