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  هدی ستا مه وه ... نیه بژاردن هه جاره یان م ئه
  

به پارتك خۆیان ده  سه ر آه سانك ئه وه یه ڕامیاریدا له فه رهه نگی هه بژاردن
زیاتر دوو . خۆیان ڕاستی به نونه روده م هه یان ده بژرن وده یانكه ن ومیلله ت پاون

خۆیان  ده آه ن وبۆ پرۆگرامی  آتریآ به رآوملمالنی یه پارتی به هزوفره ئه ندام
له ناو  وگفتابه ی آه ئه و په یمان ده آه ن وگفت ده ده ن به ج به ج آردنی بانگه شه

 هه ندێ جار چه ند ببژرن تاملله ت به دی ب و هه یان هه یه پرۆگرامه آه یاندا
خۆیان به ملله ت  هگرن و به یه ك به رنامه و ده هه بژاردندا یه ك گۆڕه پانی پارتك له

 هه ی آورد ئمه بۆ. ر به پارتی به رانبه بنن دژ ده نگی زیاتر به ده ست ده ناسنن تا
 و تاقی آردنه وه یه آی تازه یه بژاردنی وا به رفره وان وسه ربه ست تا ڕاده یه ك

دنی بژار ئستا ئمه به بیرمان ب هه ئراقدا تاآو له چونكه زایی باشمان ل نیه شاره
هه بژاردنی پاك و یاسایی آه  پاك وب گوشار وب ف ـمان نه دیوه له ناوچه آه شدا

جاره هه  ئه وه یه ؛ هه بژاردنی ئه م ئه وه ی آه مه به سته له م نووسینه. مه
به  الیه نك نیه یان هه بژاردنی پارتك چونكه. ئمه ی آورد بۆ نیه ئاسیی بژاردنكی

ڕۆه قاره مان وگیان له  و ئه هه بژاردنی به رهه می؟ نه بوونه وون وب كو هه بژاردنی
آورد و  ئاوته ی ووشه ی پشمه رگه سه ر ده ستانه یه آه به خونی گه شیان تووانیویانه

آوردستان بكه ن وبیكه ن به ئایه آی شه آاوه بۆ نه وه آانی پاشی خۆیان به سه 
سه  میلله ته ئه م آی و وه فا داری بۆ بۆ به ئه مه یقوربان آرده روماوخزانه وه خۆیان

 مافی هه بژاردنمان ئه واندا ژر سایه ی تا ئمه ش ئه مۆ بتوانین له ته مدیده یه
سینه وه ی بوونی آورد وناوی آوردستان  ناآه دا ره ناسكوخه ته ب ئائه له م آاته هه

 دووژمنان ؛ته نانه ت نایانه وێ وبه آینه ی ڕق و په ی بوه به خولیاو ئاواتی ڕه شو چه
ته لبه نی مافه ڕه  ده یانه وێ ؛ به پالنی شه یتان ئاسایان ڕه وای نابینن آورد بین

ملوانكه ی آۆیالیه تی بكه نه گه ردنمان ومۆری ده ربه ده  جاركتر واآانمان بكه ن و
و  م ئه گه ر ئستا ئهمن له و بوایه دا. توماندا به بده ن ده سته یی ریوسه رآزی وژر

به و  پاك وپتینه وه به و گیانه ئه وا رگه قاره مانانه له ژیاندا بونایه له گه مانا پشمه
 ب گه رده وه بۆخاك ومیلله ت بۆسه ربه ستی وئازادی ودابینكردنی خۆشه ویستی یه

تی  ردایهبه ئه رآكی آو گیانی نیشتمانپه روه ریه وه به هه مان مافی آورد ب س ودوو
پاشه  ر دابین آردنی سه سوورده بون له وپشمه رگایه تی یان ده زانی وده نگیان ده داو

 ده بو و به رانبه ر ڕۆژكی گه شتربۆئمه یكورد؛هه روه ها له هه مانكاتیشدا هه وستیان
هیچ ناوك هیچ . آه س له به ڕوه بردنی ئیداره ی آوردستاندا ساردی هه ندێ خه م

نه دان به فیۆدان و  دانگ ده نگ نه دان ڕ له آۆسپك ۆیه ك نیه آه ببتهبیانووه
ته  به ووشك آردنی ئه و داری ئازادیه یه آه به خونی شه هیدان ئاودراوه و آه جارێ

به ده نگ دان ئه و به رو بۆمه پده گاو  ت یانه یان هوه بگه یه واوه تی نه گه یشتووه
ئازادیه دا ببینه میلله تك بتوانین پارزگاری له  داری ئه و سبه ری له ژر ده تووانین

سینه وه ی بوونی  نه دان دژی ئازادیه و آوردآوژیه ده نگ. بوونی خۆمانوخاآمان بكه ین
 تكۆشانی به ئستای په له ئش وئازاروبه ره نگاری آه وه به ڕابردوی درینیه میلله ته
ن آردنی مافه زه وت آراوه آانی وبوونی وه آو میلله تكی نانی ودابی بنیات له پناوی
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آه  ئه وآه سانه ی.. ...هه روه ها به دووا ڕۆژینادیاری یه وه خاآی خۆی ئازادله سه ر
فه رمی  ی وئیداره میلله ت بردنی له شوه ی به ڕوه جیاوازیان هه یه تبینی وبۆ چونی

بۆ چوونه  ۆ ده نگ دان شكستی یه له بیروآوردستان ؛با ئه وه چاك بزانن آه نه چوون ب
وله خۆیان ڕاده  زیره آن و ده زانن شتكیان پ ده آرێ ئه وانه ی آوردایه تی یه آه یاندا

دان ده تووانن بیرو بۆ  نگ هه ر به ده میلله ته ئه م بۆ ببنه آه سانكی سوودبه خش بینن
زیاتر  آردنی ئستا به میلله ت تله بیرو بۆ چوون وخزمه  تازه آه یان آه جیاوازه چوونه

ئه گه  آه م نیه ئه وه ی تا ئستا آراوه و خه كی گوێ یان ل بگرن چوونكه به تووانا بن
آه  ڕاستی به ره و پشكه وتنه خۆی له خۆیدا بكرێ ته ماشا ر به چاوكی واقئیانه وه

ونه یه آی گه  تانهو ده سكه ئه م نا ؛ ؛ ب ێ سه رۆك به رانبه رو به به پارتی بتوانی
 ده نگ دان ڕۆشه ن بیری آورد. بیری به رانبه ر قه بو ڵ آردنی به ره و پشكه وتنه شی

و شته خراپ وپوچه  ب چاك چاآه آان آه به شته پله وپایه یه ده گه یه نته ئه و
دسۆزانه  گیری یه له و آه سه ده نگ دان پشت. دژی بوه ست بكات و ده س نیشان آانیش

ئمه ی آورد  به رقه راربت آوردستاندا له وشارستانی مه ده نی آۆمه كی ده یانه وێ ی
بگازین چوونكه دووایش په نجه ی په شیمانی خۆمان بده ین و له ده س ئه م هه له ناب 

له الیه ن  له جگایه ك آه سانك هه ن. ناآات ن میلله ته آه ما خزمه تی دادمان ناداو
یان گوێ  خزمه ت نه آراون ڕه نجاوه و به ڕاده ی پویست دیان ه وهآه سكی به ر پرس
بن و  خۆیان بۆ چوونه ڕاسته آه ی سانه ده ب خاوه نی بیرو ئه و آه ان ل نه گیراوه

 آه بوایان پ یه تی وده زانن خزمه تی ئه و ڕاستی یه ی یاندنی نه ده ن له گه آۆڵ
بۆ چوونه  بۆ ئه و گونجاو بگرنه به ر ئه ب ڕگه ی وآۆمه دا  له ناو آرێ پ ده زیاتریان
چه  خاكی دا له م آاته ناسكه نه ده ن و آه ده نگ ئه مه قه ت ئه وه ناگه یه ن.. به م

سه  بارانی بژاردنه ئه م هه.. واشه بكه ن و داوای ئه وه یان ل بكه ن ده نگ نه ده ن
سه  ده نگ دانت بۆیه ئاوده ین پ ی له تهتینووی ئه م میل آگه ی ده ب رفه رازی یه

 . تیت و دسۆزیت بۆ آورد وآوردستان آوردایه بۆ چوونی له بیرو نگی مه هه آه


