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  دد  حمهحمه   ئه ئهزازا  جهجه.... ....   ههیی  ههڕڕ تو توانانیی  کهکه  ترهتره  مهمهۆۆ بار بارییکارکار کر کرییستستییمونمونۆۆ ک کییتت  ماعهماعه  جهجه

 ز
 رۆن و ز که  ئه  قسهرۆزانم ز  ئه وه نمهخو  ئه رانه م براده  ئهیکان نهین نوس گمه ده  بهرۆ
  ویتک هی یکان زبهی ح  له  جوانهانی خنه هڕ ێند  هه هیکز  لهووڕر   ههانی و بازارنوسن ئه

  ن من له که  ئهشی خراپیزار ن دوو هه که  جوان ئهی الم تا دو قسه گرن به  ئهیپارت
 پرسم  ئهکان هی کورد ره په مایران نه خو پرسم له  ئهانی ستانهۆ دنگرو هیو ال  ئهیژدانیو
 زڕ به یرک  وپهیرک  و ههی بازاری  قسهانی نیماسۆبلی و دیاسی سی  قسه وه  خوارهی مانه ئه
 ناموسب و  قاحبه  جاش و مه ئ ه سا30 نیگرت لو نیکوشتل (ی  ئه هی  ههانیک سامانۆنام

م و  م ده  بهێکر  ئهل ی چی ڕێ  چاوه ستهیمونۆم ک  ئه نهی و خوشک نهیجا برا) . . . نیو خائ
 یمان قاره (  ئهمیر  عرفان کهزڕ  بهیناو  بهانی تریکستینۆمۆک ؟؟ وه نهیری ش زوبانه

 م ئه. . . . عس به  ر به  سهیراویگکر  بهیایشیلی منیم که هی ی رکرده  و سه 66ی سایاستاند
   لهتر قانه ره  له  کهرۆکا و ز خشان ئه خشان وپه  تهیاستڕ ناسمانداڕئاسمان و   به ره براده
 دان و یگر  رائهکان رادکراوهیستی ئ به  عارهی نازکان نستهیوۆ ش به  و عارهیعس به
 یفۆ کیئاغاۆب   بروسکهۆی خی کهۆب  زار پارچه  هه زبهی و حرکووکا نان  کهیت هیکوردستان هب
 ید ؟ ئهتیو که بیعر  تهیکان به  عارهیای فر کا که  ئه لیت ارمهی ی و داواای ئه نان ل ئه

  و مجاره  ئهل ئه یراست  دور لهرۆ زیک شتل. ن که  ئهانیفروتونا  تهکان هیو ک کورده
 ۆم  ئهیبان هتا ر به  سهی که ستهینالیۆ ناسایشیلیم (یل  و ئهنشک هو ئه  سهرۆ زیککر شه
 یکڕ  شهیدانی  مه تهۆ کردانیرکوک  کهی شارکادایمر ئه یش هڕ یالت سه  دهی هی سارژ له
و   داوهک ت که  شارهیشتوانی دان  لهانیشی ئاساین ده مه یانی و ژرست په نهۆ و کیوم قه
ببورن کاک . ) میز عه هو قه ده سه(. ) ن ده نجام ده  ئهقاندنۆت و وه نهیق  تهیکان  کاره ژانهۆڕ

 ۆییو راستگ  و چاکهی جوانیخودا.  هیت وا ک سوره  وهی  قسانهم ئه  خوا هیعرفان خوا
 ی که زبهی حیندام  ئهک هیر  گه  پوک و کدپ ئهیک هی نده  و گهیوت چه و ر خراپه  ههیاڕ ره سه

من ، ن که  دهرۆررکوک و ت که ن له که  ده وه نهیق  تهی و پارتیتک هی ی گوتشیکاک عرفان
 کاک  ن که که  نه وقسانه  ئهی نهیالم پ به.  ئارامدیه  شهۆڕی گ م به  بدهیتک هی   له قالهیستیئ

  ئاواب  ئه بنیۆسیزۆپۆ بکا و ئت اسهیر س گه  ئهۆڤ مرایئا.  ناوهڕۆ ی که بناغه عرفان
  ته د هی وهم ش  بهنیمال موحس  جهزڕ  بهیناو  بهانی تریک هیاسیس. ینو بشکان هیراست

 تا  وه  بچوک بکاتهۆی خ نده وه  ئهۆ بۆڤ مر باشه) یت هی کڵ گه  له66 ی که اوهی پ وه ئه(قسان 
 ۆ بنیگ ئه، یت هیک هی ر به رانبه  به هی  ههانی  عوقده مانه ئه،   بکات  قسه هی بازار وهم ش ئاوا به

 ک هی خنه  و رهرول  هه وه رمو ئه ر ئازان فه گه ئه، ن  بکهنوتق یر پارت رانبه به  لهرنناو
.  نوساندونه  نهی چاو رزه  عهالروۆ د کهۆ بلش وه ئۆ بگرن خیپارت یاسی سیت هیرکردا سه له
 یکان زه مشتین  ته  بهکاندا هانی   لهشیمانسل  و لهن  ئهالل جه مام  ئاواش به وهئ

  وه  ئهو هۆی چاوتان بریر  به ناشیس  و کهن ده ئه  ههک پ وه هیتک هی یاسی سیب کته مه
 و یل د شاکه مجه  و ئهنیم  ئه  کاوهزانر  به نهی برا باشه.  الل داوه  جهمام به وتان جن وهئ

،  جوانتر وهئ  لهانیمو هه، انیتیوس نشی تری و ک و کیی ارهی بۆ و ئاسحمود مه یل عه
 انۆیخ  نهاوی انیو جن  نهشیچیعقولتر و ه  مهانیکان خنه ره، رتر گهی کارانیکان قسه
 ز ر وه ئب  دهی  که نهیر  برادهێر ئه. یس سو که  لهانیشیری ترویش  و نهتاوکرد نگه ته
و   لهو وهئ ی که زبهی ح  کوردستان له باشه.  بگرنکانتان نگره هی و الکانتان ستهۆ و در نهخو له
   له ارهی د که، ت کمهی حینسور  مهزڕ  بهۆڕی گۆت هی نی تریس  کهتر ز وه ئی ره ند نوسه چه

 یستانی سن  ئه  جوانهتان که زبهی و حندامان ئه ۆ بایئا،  التان زنتره کارل مارکس مه
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 و یاسی و سزان لیتا ب  ههیکاوی پانی، نیم رزه سه یکان قه حمه  ئه  له کهق حمه ئه
کام  الم به  بهۆی خیج  بهی که بونه عهی و شی که  بونهیسالمیئ ئاخر.  هیزا  و شارهیماسۆبلید
. نی نوسیخالق  ئهن  ئهی  پ هی  ههک شتناینوس له، ق حمه ئه ن  ئهی و پواتان پاسیق
 یکس  کهیستانیس.  هی  ههای وه ئیکان نهینوس  لهنینوس یتک ته خالق و ئه  ئهایئا
 ی که هڕ  باوهۆالم ب  به ته هیو وله  ئه پیت عهیر  و شهسالمیئ ی و حوکم هینی دو رسته په نهۆک
، ێب ست هه ر ده هه. ێو د  ئه وه هیل  خواو و عهیدوا  لهۆیخ یکان نده وهست وپ  و دهۆیخ

. . . . فگانستان و  ئهاوی سوراوی و تورکجیل  و لوبنان و خهراقئ  وران ئی عهی شنیۆ مل100
  وه ئی و قسانه  خودا ئهب خوداتان هه. نخش ر سک ئه سه  و لهۆیب ون که  ئهکداۆچ هتد به

ناو  کا له  ئهۆیخ رم له  شهۆڤ مر شنهۆفر  ئهیو م و به  بهنینوس  بهو  ره ر په  سه نه خهی ئه
ر  ده قه  بهاوازنی جیم  دو عالهنی و نوسیک رزاره  سهی  قسه وه  ئهیدوا کاتی بکداسجل مه

 انیرۆ زیتک هی و ی پارتاۆی ناوخیسیگر  نهڕی شه له  جودانیدار هیرما سه  وت هیشوع
 یو جن وه  ئابهی 31 یکان شهۆ ناخ وداوهڕ یدوا  لهیاسیس یب کته  مهیکندام  کرد ئهکک هی به
  وه  ئهی کردو گوتیبوردن لی داوایتک هی ژۆن رما ر هه  ههدابو ی بارزانشبوۆخ خوالیما به
 ی رمه  گهڕ  شهکداکات و له مه  ناکا ئهیتک هی یچونۆ ب  لهریعب ته  ویت هۆی خیخس  شهیئ ره

 ی باس وهئ وه  بونهمانیش الل دا دواتر په  مام جهی ژن  بهانیو جن وهش مان هه  بهشیبو پارت
، ن که  ئهیپارت  ویکت هی و مر  ههیت  حکومهیاکانیماف و ۆ و برن و تای و دزی نده گه
 یست  ببهل یم ادوکهیک ز  نهۆیکو خ الم وه ن به که  باس ئهکان هیاستڕ  بشۆستان خ ده

 و تانۆخ یشو پیکان رهی کادی قسه  بهتانۆ خی که هیت هیرکردا  سهیندامان  ئهی  ئه باشه
دوو ،  تریشت  وی نده  گه کران به  نهتبار مهۆ تکداتا پایکان  و ژورهکان هی کورد تهیسا له

  ته هی ناس که  تانه م ئوسلوبانه ئاخر ئه. تاکاپا بو له  ههی ژهر در  ههق به هڕ یمانگ
 نج پۆ بکا ب قسه تاکداپا  لهشیستین مهۆپ و ک  چهیکس ر که هه، تاکداپا  له وه کانتانه ژوره
نسوور   مهی که  گروپه له ئمیر ز به ئه،  بکان وانهی م  به وه شه پ  له قه  ده سب ئه،  قه ده
 انی، م زادهیل  عهیمیبراهیئ ی ه مهۆ ک  ئهانیجا . کان کاره کر ستهینۆمۆ و کت کمهیح
.  کوردستانی تریرۆ جراوۆج یپ  چهانی و کار و ی شوعی حزبانی، ید  موهتهیبدو عه

  وه نه که ئه   دوباره ه مان هه  ههراق ئیوعی شی حزبیرابردو  لهڵ سا27 پاش  وه ئ نهیر براده
 یکمانیشتین  گوتانی  ئهک جود و تا جاری ره  بهڕی  شهی بوقی دوا وتبوه  که زبهیو ح  ئه که

 ی ه مهۆ و ککان هیالل جه  و66 یکان  ووت جاشهانی زار جار ئه  ههاریخت  بهیکیل ئازادو گه
 ھانی جیکارانکر یعن هی کوردستان یران نجده هڕ ی ه مهۆک یاتیج  له66 یل جاشگه

 ی دزو هی  ههیل نده  گهو هی  ههی له  ههیتک هی   راسته وه ئهیکجار هی  به وهۆرچوبیب  لهانیگرن هی
ک   نه وه ئی هیو وزه راپا فه  سه و ئوسلوبه الم ئه الخ به. . .  هیایت ی خراپیلک  خهو هیایت

  وه مهیزۆدلس ن له ربکه  باوهب  ئهشتانۆ خۆمو کورد و ب  ههۆ بیشیانیز  لکه ه ب هی نیکقازانج
 یری  سهێزۆلگرن ت  هه هی ئانارشاویراوهور هه  پر له م ئوسلوبه  لهست ده تان پمل ئه
   بهانیس   که18200   بهب  ئهدانۆ بینگ  دهی 182و   و بزانن ئهن بکه تانۆ خیم رده به

مو  هه ن و له که  ماندو ئهتانۆ خرۆبول ناکا و ز  قهژدانمی و چوونکه 2 .18 منال، س  که1820
 ن که رئه  دهی ئاگراوی دروشمی  نامهانی به اتری ززبیح
 

 ایمان ئه
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