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  زیز هد عیم هح .م..  .!! ..و مناره هق هو لس ..نز ه بۆالآۆه هو لس
  
   .ز گرتووهئام ه لیر باشۆ زیكك ه جوان و خیكشار ، آوردستانی هنیرد هم شار هئ

ر د هل ،ر هوب هم ه لڵنجا سا هدووپ هوس هح هپتر لۆب هو هتڕ هگ ه ئی هآ هق هكشار
   . آوردستانهیخت هتیستا پاو ئ هگرتووۆخ ه لیشگڕۆروشیشنبۆڕ یكك هخ هو همان هز
 یرۆ زیآ هیڕم وآو ه آوردستان آی هجوان هم شار هئ هو هرۆ زیكر هس هداخ وآ هم ب هب
م  ه ئیت هخزم هستیوپ )رول ه هی هداریئ( و هت هس ه دیڕم وآو هش آیو هئ ،و هگرتووۆخ هل

آاو  هد تیووڕ هو هآ هیموو ال هه هوان لیو م ه آوردستانیخت هتیپا هچونك ،ێبكر هزیئاز هشار
ك  هی هوموو ش هه هب هستیوپ هیۆب ،هی هو هووڕر ۆز هل هم شار ه ئیو گرنگ هی ێو هش لیمان هرل هپ

   .ێ بدر پیت و گرنگ هخزم
ز راو هآان پ هی یگشت هنك و شو هڕ ه گی هربۆم چاالآن و ز هآ هم شار ه ئیوان هشا ر هو هداخ هب
   .اونآر
ر ۆ زیكتوو هآات ل هست ئ هه ،توان بیك مپرسراو لیما هر لول هه ه لڤۆر مر هگ هئ
 ڵما هل هم آ هب ،)ك چوو هی هجوان و ل( هقینس هك وتك وپڕك موو شت هوه هیوتودا هشكپ
وان و ج هوما هل ، تریكتو هتی چوی هآ هست د ه هیده ،یده ،یرچوو هد هآ هنۆوآ

 ،نیژ هك ژوردا ئ هی هل هو هرۆ زیكزانر خ هند س هچ هب ه آی هنوما ه ئۆب ،وه هی هور هگ هباخچ
 یر هس هو هانیر هرس هس هب هژۆڕ هب هگو هی ینیس ه آی هنومندا هئۆب هو هی یست ژوریب هوخانوو هل

 ی هروپل هوتیآومپ ه آی هالر هشك وتۆوآ هل ،ن ه شك نابی مندایكچ مافیسوتاندون وه
 ،شنۆفر ه دی آورای هشكچ هبان هر هع هب ه آی هژاران هوه هئۆب ،هیدات ،هتد ،، شن وی هست
 ی هلوعان هوب ه ئۆب ،ن هآ ها ئی تی هل هان میانی هب ه آی هنیش هو ئاو هوانگ هل هوم هل
موو  هه هل ،، ، ، یو ه هداوی هخوان ه آی هت هعمیونازو ن هل ،ت هیداناان پیوشكن وئاو هكم هد هآ
 ۆب ،ته هن هت هت وم هن هت هموو س هو ه هل ،ی آار و بیت برسۆب ،هی هك هخواردن هرۆج
 ...)هیاالجتماع هالناعدال( یت هی همۆ آیآسان هی  وبیتنویرساندن و تی وچراداگیكیتار
   .هتد
 ی پڤۆمر هش آی تریاوازیدان ج هو س هی یاوازیموو ج هم ه هئ هیوا هڕ  آیشیڕ هب
 ،، ،  وینم هش دادۆر دۆان زی ێزۆردا تول هه هت بی هآ هت ئۆخ هآ .تیب هرم هش

م  ه بكی چیباس ،، ، ، شیرۆم ز هك وآ هو هون هارید هو پیم هرخ هم ت ه شار آین همید هچونك
م  ه بكی چیباس ،نگه ه جی دواین همی دی  هئ هری هس ، وشكیوناعور هان فولكی ڵ چای هجاد
، سئول ه می هاری ه سیان باسی ،چی هیوآردن هی ه پب ،ییاسای ب ،م ه بكست پ هد هوآو هل

سئول  ه مینجا آاآی و ئنست ه بویموو هك ه هت و خباش ب هئاماد هآ ه مرورب هئ هآ ،، ، 
 ی جوانیوما هاری ه سیری ه سب هر ئ هه ،مه ئی هژار هه هك هوخ ه لیئا ،یئا ،واتب
 یآ هی هخۆ وئیر هو هخت هب یآ هی هناس هشدا هیو هخ هل هشیرام هو ح هی ی نیۆم ب هب ،بكات هوئ
 و ڵن ما هخاو ه و دور لیۆ خیما هش لۆ خیكو هان خی ،تب ه هیی هئاسود هلپ
   .ن بید ه بڵنما ه خاویداران هیرما ه سیآان هۆب هۆب

 ۆب ،م شاره ه ئیآان هی یت گوزار هخزم هر لۆر ز هرامب هب هم هرخ هم ت هر آول ه هیوان هشار
ئاسن  ه وپارچیسیر پۆز هآ ،ان ووتوهیوان هشار هب )یناع هس( یساز هشی پی ه ناوچیك هخ هنمون
ن یشر نای هآ هوناوچ هی ی ناشارستانین همیو د ه گرتووی هگڕو هی هه هآ هناوچ ه تر لیوشت

ك آرنگ ه بیستیوپ هم آار هئ ،یت هی و وتوین هخاو هب هآردو ه نیۆ خیوان ه شاریچ هآ ،آردووه
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م  هت ب وویت هن خزمۆچ هباش .نی ه بیال هآ هی یدا ن هم ئیتوانا هو ل هی ه فالت هیآ هی یرۆول
  ؟! .هتد ....، تآر هئ هی هوش
ر  هب هل ،قوتابخانهۆن بۆڕآان نا هی یقوتاب ،هتد ..، آان هدیس ،رانۆس ،ك ه وی ه ناوچێند هه هل
ن  ه تر هی قوتابێند هه ،انی ،تب هان دیرما هو س هی یا نیان تیرگا هآان د هلۆ پی هو هئ

 ی  بۆت هری ه سیاستڕ هب .وه هتی ه دان پی ه وانییتا هر ه سیستاۆن ومامیند ه ناویقوتاب
  ؟! هات لیچ ،كوان ،، ، ، ی هپار هوات ه آی هئ !بیمان زان هن و نیار بد هر نۆز همئ
 یك وباوآیدا ه باش بیكزانموو خ هه ،جوانه هو هكریشنفۆڕ ه جوان بیكشتمانیموو ن هه
موو  هه ، داڵ همۆآ هارلیخت ه بیكزانخ ه بب ه و ئنه هست د هد هوتن ب هرآ هس هو هریژ

 ،دانك دارو ل هن ،رهی زاناو ژیستاۆست مام هد ه بی هآ ه باش زانستیآ هی هقوتابخان
دان  ه ئاویكتموو وو هه ،ێندر هی هبگ پڵ مندایستیو هشۆزوخۆس هب هو هوان هچپ هب
 یزیڕو هپكۆرت هس هگات ه و ئێو هآ هش ئوپ هوڕ هوا بڕ هز ئۆس دیپرسراوو ل هرآرد هس هب
 ،نی ه بكیت هن وخزمیزبپار هشتمانیم ن هموومان ئ هه هبا ب هد .ای دنیآان هوتوو هشكپ هت هو هد
   .هیك مردوو وا هت و وو بیڤۆمر هچونك ،نیرست هبپ هجوان هتم وو هبا ئ هد
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