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ه نگه بۆ زۆربه ی دانیشتووانانی ئه م سه ر ڕ
آاتك سه  زه وییه ڕوداوكی ئاسایی بت

رۆآی ووته آه یان له ناو گرنگترین آۆشكی 
 ه تیدونیادا و له الیه ن باترین ده س

 وه ل بۆ، سیاسی ئه مۆدا پشوازی لبكرت
د ڕوداوكی هه روا ئاسایی نیه به ئمه ی آور

كو خه ونكی درینی گه له آه مانه و وا 
ئاواتكی له مژینه ی باوو ، هاته دی

  .  دیپیرمانه و وا به چاوی خۆمانمانبا
و ڕه وڕه وه ی ژیان زۆر به خرایی ئاخر ڕاسته دونیای ئه مۆ زۆر گۆڕانكاری تیا ڕوویداوه 

ـــــــه ی آــورد له گه ڵ ئه م هه موو گۆڕانكاریانه دا خۆمان هه رچـــه نده ئــم، ده ڕوات
 ئه به م. وودیشمان لوه رگرتووهـــ یان زۆر به ره وپیریه وه چووین و سووه آه ماندگونج

وه ی آه نه مان توانیوه و ناشتوانین بیگۆڕین دراوسكانمانه آه له هه رچوارالوه به ئاگری 
 ئه مه ش قه ده ری میلله ته آه مانه وب خواستی خۆمان له آهڕق و آینه ده وره دراوین 

چاره مان نوسراوه تاماوین نه ده توانین بیگۆڕین و نه ئه بت به و هیوایه ش بین 
  .  به رامبه رمان بگۆڕرتیانڕه وشت و ڕه فتار) ترك و عه ره ب و فارس (دراوسكانمان

ئه و یه آبونه ی . ی ڕیزه آانی گه لی آوردیه آبون، به م ته نھاچاره مان له یه آبوندایه
ئه و یه ك ڕیزیه ی سه رآرده یه ، ڕۆله ی آوردی له عراقدا گه یانده لوتكه ی ده ســـه ت

  . آی بۆ آورد هه بژارد
ئه وه تا ئه مۆ به ری ڕه نجی ئه و یه آبونه یه آه سه رۆآی ویالیه ته یه آگرتووه آانی 

به ری ئه و یه ، ده آات  دا پشوازی له سه رۆآی آوردستانئه مریكا له ناو آۆشكی سپی
  آبونه یه ووشه ی پاراوی آوردی له زاری سه رآردایه تی 

  ، آۆشكی دونیادا به گوی دۆست و دوژمندا ده داتآورده وه له ناو گرنگترین 
  . . . ســــــه رۆ آـه آـــا ن

 سای ڕابردوودا نامه یه آتان ئاراسته ی سه رۆك بوش آرد بیرمانه له نوه ڕاستیله 
آردبوو رده ی دوو پارتی سیاسی ئیمزاتان چونكه ئه و آات به ناوی خۆتان و وه ك سه رآ

 ی گه لسه رۆآ م دون و ئه مۆ له به ر ئه وه یبه . ه وز نه بووــهیچ وه مكی ل س
ی دونیادا ڕه پشوازیتان له ناو آۆشك و ته الر ه ی پارت نه ك ته نھا ســه رآردو ووتن

  . نگكی دی به خۆوه گرت
  له گه ل دون و ئه مۆدا چه ندگه وره یه ، به راوردك له گه ڵ پار و ئه مسادا

  . چون ده زانین ئه وه هزی له بن نه هاتووی یه آگرتنه
   ؟ئه ی بۆ سبه ی، ئه مه ئه مۆ

خه ونانه له دوای گه ڕانه وه ی بۆ ووت له پایته  ئه مچه ند شادییه دوای به دی هاتنی 
هه موو ماندا ئه م ووتاره  ختی آوردوستاندا له مینبه ری په رله ماندا له پش چـــــاوی

  . . . . . . بخوننه وه
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آارو باری آوردوستان و هاووتیانم له به ر سه رقای پتر له مه ودوا آهله به ر ئه وه ی
له به ر ئه وه ، نم میوا وه ك سه رۆآكله الی سه رۆآانی دونیا من ، مه والآه له ئه وه ی 

له گشت لوتكه ی هه ربۆ ئه وه ی  ی به ب جیاوازی نوانی هاووتیانم خاوه ن بیارم
له گشت سوچكی ، داان ووتم دھاتیشارۆچكه وله ناو هه موو شار و، دانچیاآانی آوردستا

به گشت  ك هاووتیه آی آوردی لب ب جیاوازی بیرآردنه وه له هه رالیهئه م خاآه دا
بیارمدا نابت سه رۆآی . بم  دادوه ریانیكه رۆآـ سڕه نگه آانیانه وه مافی هه بت

  .  ته نھا ســه رۆآی آوردوستانم به كوپارتك بم
   

  آیل/ئه مانیا 
 25 .10 .05   

   


