
  !!نامه یه ك بۆ سكرتری گیشتی حیزبی آه ران
 نامۆ سامان ..ئه ی آه رانی جیھان یه آگرن..  

  
 1922کانوونی یه که می 22به ریتانی و عیراقی جاران له  به یانه فه رمییه دوو قۆیه که ی ده وه تی

  ددانیان به وه دا نا که کورد
ۆی دامه زرنی به م به تۆپزی لکنرا به عراقه وه به مافی ئه وه ی هه یه له سنوری عیراقدا ده وه تی خ

  ب ره زامه ندی خه که که ی 
سه رچۆپی و هه لھه له وه به   ساڵ به به رچاوانی هه موو کامرای دنیاوه به په نجه ی مۆره وه و به83پاش 

  قاچی خۆمان به ده ستی خۆمان
وه گوبارانی ئه مه ریککانمان  ه ئمه ده وه تمان ناوتچووینه ناو عراقه وه بۆ هه موو دنیامان سه لماند ک

  کرد سه لماندمان بۆ ماسمیدیای جیھان 
وه به درژای ئه م چه ند ساه یش دوای رووخانی عراق هه ومان داوه  که کورد ئاشتی خوازه و شه ری ناوێ

  ئاشتیو ته بای له ناو عه ره بی سونی و
    که به پچه وانه وه ده بوایه سودمان لوه رگرتنایه عه ره بی شیعه دا دروست بکه ین

 به م دایمه نوکی خه نجه رو لووله ی تفه نگه کانمان له سه ر ملی یه کتری بووه بۆ کوشتن بۆ ماورانی بۆ 
  خیانه ت ئمه له وه ته ی

که ئه  ه ه ی سیاسیئه مرۆکه خیانه ت بووه به ه. هه ین به شکین له خیانه ت به م به خۆمانی نازانین 
  مه خۆی له خۆیدا کاره ساته 

تکمان دایه وه له بنه وه رووخانمان  خانوویه کمان هه بوو ناومان نابوو په رله مان پیه کمان تنه کرد
  چووین

 کردن که نه یان داینراقیمان دروستکرد ئینجا داوای مافه کانی گه لی کوردمان لپه رله مانی ع .  
ستی سه رۆک کۆمار پۆستی سه رۆکی هه ریم و دابه شکردنی ده سه ت به ب گودانی خه کی رککه وتنی پۆ

  کورد
  . فک بوو که هه ر دوو حیزب وویستیان له یه کی بکه ن به م ملی هه ردووکیانی تیا شکا

 خه که که  ساه وه عدی شه رف ئه ده ین به و35به فیکه یه ک له گه ڵ دووژمندا رکده که وین به م 
 !رکناکه وین

له وه ته ی ئه م دنیایه هه یه ژیان به ده ست تاکه کانه وه بوو به م تاکه کانی گه ره کی ئمه دایمه په ره 
  وازه کراوون دایمه تیرۆر کراوون

دایمه نه ک تیرۆری جه سه دی به کو ده روونی و رۆحیش ئازار دراون دایمه هه ویان داوه خه کی به چاوی 
یان بروانسوکه وه ت  

 فیزۆندا جوانن که قسه مان بۆ ده که ن هه ر وه کو  لهسه رانی کوردو سیاسه ت مه دارانی کورد به س له ته
  چۆن ئه وروپا له کارتا جوانه

 ! یان چۆن به فرو چیاو شاخ له پۆست کارتدا جواننبه الم له ناخا مه نفایه که بۆ خۆی
نه بین هه ر هه مووان له ناخا سه رگه ردانو توشی سه دان نه خۆشی ده ئه گه ر چاوه روانی ئه م حیزبا

  .روونی ده بین وه کو بووین
  !هه زار ساڵ بیکه ی بگانه په رستی هه ر ده بت بینۆشی نشووستی

 ساه باشوری کوردوستان به ده ست 35حه قیقه ت ده  کوردوستان داگیرکراو دابه شکراوه لۆژیک ده ت 
  .ه وه ده نانحیزبه کان

  !تۆ له و دووره قسه مه که ئمه لره وه به کۆمه ی فایلی ره شه وه بریاری چاره نووسی تۆ ئه ده ین
  
 
 
 

Omar
kn



 
  !سوكی آه رانه تان لبت

  !ئاخ خۆزگه ده چوومه چاویلكه ی ئوه وه تاآو ئه م دنیایه م به سه وزی ده بینی
  !به ره و و مه نفا بوون: بابه ت

  پش خواآانی شه ر و پش ساه رووتو قاتكان..  آه له ساه آانی به رده وه هاتووممنی دوو پ
  ئه و په نجه ره ی منی تیا بووم پانتایی به قه د هه موو ده شتی شاره زوورو  پش دداره درۆزنه آان

  م به م دوو پ هه موو سنووری چیاآانی حه مرینو تا ده گاته به ر ده م قاپی خودا من له یه وه چاوه آان
  .ره زا قورسه هه ھنا ئستاآه یش ئه م دنیایه جگای جووت قۆنه ره می تیا نابته وه بۆ له پكردن

  منی دوو پ آه به شك بووم له ئازارو ماورانی آه به شك بووم له آاولبوون و نه فره ت 
  منی دوو پ آه له وه ته ی هه م و نیم به شكم تاوانو خیانه ت

    به درژای ساه آانی ئه م به ر په نجه ره یه نه متوانی گوك له یه خه ی مرۆڤ بده م
   میحرابی ئه ودا سبه رك له ئه شق بچنم آه من نه متوانی له

  آه من نه متوانی وه ك خوا ته نیاو وه ك په پوله ئاشق و
  وه ك پایز پر له هه وه رینی رۆح

  و ]با[ پر چپه ی 
  ت بم پر له موحیبه 

  به آه له سمه آانی نیشتمانی ئه شق بگه م آه من نه متوانی
  آه من نه متوانی ئواره ك وه ك په پوله پایزه له رۆحی ئه ودا هه وه رم 

  آه من نه متوانی په نجه آانم به سبه ری ئه شقا بلكنم 
  آه من نه متوانی دوای فرینی ریشۆه آان

  پر له گمه ی آۆترو   ئواره یه ك
  رۆحی شا ر به فه نه ری ئه شقا هه واسم 

  آه من نه متوانی به م ته مه نه وه قردله یه ك له یه خه ی ئه شق بده م
  !!ئوه یش پر له زه رین  آه من نه متوانی وه ك مرۆڤ دووپ و وه ك رۆحی

  هاتووم له به رده م ماه سه وزینه آه ی ئوه دا خه ون به ئاسوده ییه وه ببینم
   وه آو باران له ناخی ئوه دا سه وز بمهاتووم

  بمچنه ئه ی سیحری جوانی بمچنه
  ئه ی نه سیمی ئه شق 

  ] با[ئه ی چرپه ی 
  بمچنه و له پكه نیندا هه مگره 

ی بیه و پبمخه ره به ر ویژدانی ئه م دووپ:  
  چ شتك له ئه شق پاآترو
  له ئه شق رۆح سوآتر و
  له منداڵ جوانتر بوو

  !ئوه به ته نافی خیانه تا هه تانواسی
  و پر موحیبه ت]با[به م دوو پیه بن خانویه آمان هه بوو پر له شنه ی 

  ناومان نابوو نیشتیمان ئوه هاتن به دكی پیسه وه پرتان آرد له فه له سه فه ی رزیو
  پرتان آرد له دووبه ره آیو پرتان آرد له خیانه ت 

  سی ئه شقمان تیا ده ووته وه دیواره آانی ره نگ په مه یی ژووركمان هه بوو ده ر
  ئاشنا به رۆحی مرۆڤ

  ...ئوه هاتن به زه وقكی پیسه وه وانه ی له تبوونی گه ردیله آانو 
  ..وانه ی له تبوونی رۆژه آانتان تیاووته وه.. وانه ی له تبوونی وه رزه آانو

  م جاران به آۆنی ئه م نیشتیمانه دا ره تده بوو



  آوآوره آانی ئه شق به ده م شنه ی ئواره وه 
  به ده م ئازاری په نجه و ماندووبونی سبه ره آانه وه 

  ده ستیان ده گرتم 
  به ده م تریقه ی ووردیله آانه وه ئه یان سپاردم به ماه آانی موحیبه ته وه

  جاران آه هه موو شتك ره نگی نیشتیمانی گرتبوو
  یبه تی لده هات بۆنی ئه شق و بۆنی موح

  ئمه ماكمان هه بوو له وێ بۆ ئه شق 
  جاران آه هه موو شتك نیشانه بوو بۆ ئه وین 

  ئمه له وێ ماكمان هه بوو 
   ماكمان هه بوو به ته نیشت په یكه ری ئه شقه وه

  ئستاآه نیشتیمانه آه م نامناسته وه 
  جاران باشوركمان هه بوو آوردوستانی ناو بوو 

كمانئراقی ناوه  ستاآه آوردوستانهه یه وع  
  ئستا هه موو شتك بۆنی غه ریبی لدهت

  ئستا هه موو شتك بۆ نی خیانه تو بۆنی تاعون بۆنی دۆالری لدت
  ئه ی رۆحی سپی وه ره بمبه ره وه بۆ نیشتیمان

  بۆ ئه و نیشتیمانه ی آه دووپكان هاتنو سپاردیان به خیانه ت 
  مشرو به عروبیه ت سپاردیان به ش

  بمبه ره وه بۆ به رده م ئه و ئاونه یی آه دووپكان 
  نیشتمانه آه میان تیا ئه تكرد

   بۆ ئه و خانویه ی آه دروستمان آرد ناومان نا ئه شق 
  ئه ی رۆحی سپی بوانه چۆن به گه نجی پیر بووین 

  چ زوو ئمه وا گه وره بووین
  لره ده مرین و بست خاك نییه الشه مان بگرته خۆیئه ی رۆحی سپی چ آاره ستاكه ئمه 

  چ آاره ساتكه به زیندووی نیشتیمان جھشت 
  \هه ر هه موومانه وه مه زاد ده آرت چ آاره ساتكه نیشتیمان به به ر چاوانی

*********************************************  
   ساڵ تفه نگ50
   ساڵ خۆ آوژی30
   ساڵ آۆچ10

  ه به م ته مه نی خۆه مشیه وه ئستاآ
   به م سوسكه ی ده و خورنشینی په نجه ره یه وه

  جه نگ بت یان ئاشتی به من چی
  شه وه آان به گوناحه آان سپی نابت هاورێ

  تازه باور ناآه م چاه آانی جه نگ 
  به ر له سه ر برینی سبه ره آانی ئواره و

  به ر له آوشتنی سفره ی ئواره و
   له آوشتنی ریشۆه آانی ئوارهبه ر

  گوك تیایه بروێ
*******************************************  

  :ئوه چ وا زوو گه وره بوون بن ئه گه ر پیاوك هاتوو لی پرسین
  ئمه خانویه آمان هه بوو ناومان نابوو نیشتیمان به ته نیشت په یكه ری ئه شقه وه 

   شه قامی تازه وه په یكه ری ئه شقیان رووخاند آه دووپكان هاتن به ناوی



  ...ئیتر ئمه به ب ئه وه به خۆ بزانیین گه وره بووین 
  ئستایش به ناوی دیموآراسییه وه شه قامك لده ن له پایته ختی عروبه وه 

  ناویان ناوه شه قامی دیموآراسی و به نوه ندی رۆحمان تده په رت تا رۆحی پنج هه زار و 
  سه دو هه شتاو دوو هه زار ده برێ ناوه ستته وه  شت هه زارو تاهه

  من ده م ئه وه شه قامی عروبیه ،،
   شه قامی شمشر و سه ده ی جه هه ل و به رده پیاماتده په رت

  آه چی دووپكانی گه ره آه مان ده ن نا ئه وه شه قامی دیموآراسیه 
  ن بۆ ئه وه ی مردویه آی تیا بنژێهه ندێ جار آه پیاوك چاك هه ده آه 

  ه قیقه تكی تیا ده ستكه وتحهه ندێ جار آه پیاوك چاك هه ده آه ن بۆ ئه وه ی 
  آه چی ئه و دووپیه ی گه ره آی ئمه چاكی هه كه ندوو

  ه قیقه تكو زیندوویه آی تیا بنژتح بۆ ئه وه ی 
  نه آه ی ئوه دا خه ون به ئارامیه وه ببینمهاتووم له به ر ده م ئاونه ی ماه سه وزی

  ه قیقه تی نیشتیمانه آه ی ئوه دا حهاتووم به په ناهنده ی له ..ئای آه ماندووم 
  به ئامانه ت هه مگرن ه قیقه تحوه ك شایه ت بۆ به رده م دادگای 

  هاتووم به ته نھا ده مه وت له و سیحری فه نه ی ئوه بگه م 
  ن بانگه وازی یه آبوون بده ن به گوێ هه رچی آه ری دنیایه ئوه چۆن توانیتا

  له آاتكدا ئمه ی دوو پ نه مان توانی له دووی خۆمان سبه رك له ئه شق بچنین
  سبه رك بۆ آوآوختكانی نیشتیمان جبین

  له دووی خۆمان له سووتانو آاولبوونو ته ره بوونی مه له آانی ئه شق نه بت
  .. بۆ وه فای ئه م دنیایه جنه هشت  هیچی ترمان

  
  
  

  مافی آه ر راگرن
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