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  زیز  مید عه حه. م.... ! وه شته هه  به پیاوک له

  
ک حای بوونی  یه و له وه  و کۆکردنه وینه کانی ئه وامی ساته رده وکی جوانی به شانۆ خه

  . داشقکی خودایی ئوارانی عه  له ی ڕۆحه وه پاک بوونه،  کانی مرۆڤه موو ڕا جیاوازه هه
  . ستی ربه کانی سه ناسه  بۆ هه کیشه یه قوتابخانه و  یه عریفه کانی مه شانۆ نانی برسی یه

  بۆ وه و نوسینکی ووشکه ڕه  په فیکرکی ڕۆشنه له، ره  نوسهنتازی  فهکی یه شانۆ ووته
شق  ی عهڕوداوو دنیای وروژان ر به رامبه به) شعور، ست هه ( درکوخۆی حای بوون و ڕاسته

  . ت یان سیاسه
رامی ساڕژی  مه کان به یبه رخستنی دنیای عه  بۆ پکاندن و ده  کانه  جوانهنین و گریانه پکه
کانی  شه  تاریک و ڕه  کرمکان و فیکره هشتنی دنیای کولتوره کان و نه تی یه یه  کۆمه برینه

  وه خۆنه رگیز ئاو نه ت هه سه  ڕوباری ده  لهموو شانۆکارانی جیھان ب هه  ده بۆیه. ت سه ده
  . ت سه  دنیای ده  له  تره وره نۆ زۆر گه دنیای شا چونکه
حسن  ئومد ند رمه ڕز هونه رهنانی به نوسین و ده له)  وه شته هه  به پیاوک له (ری شانۆگه

ست و   هه کانک که  چاوی خهویامکی جووان بوو بۆ گوو یاندنی په تی گهڕاس به
  م سیستمه ش له له نھا به  و ته ڕاسته  ناوه کانی پشتر له رخه یان هی دنیای چه وه بیرکردنه

بی  که ند ئومد حسن پنوسی پ مره رمه هیوادارم هونه. ن ده  ئه ناسه ی ژیان هه نویه
ی و دڕککیش  که مدیده  سته وه ته ل و نه ر بمن بۆ گه وام بت هه رده کار به ی له عریفه مه

لکی وشیارت  گه، رێ   شانۆو نانم بده ینین ئهل. وتن ه چاوی دوژمنانی دوواکبت بۆ
کانی گووڵ و   جوانه ناسه  هه  وشیاری ببته نگاوک له ی کورد هه هیوادارم ئمه. م ده ده

  له ی که یه  خنجیالنه م تیپه ناوی ئه. مان عریفه کانی ژیانی مه موو ساته  میوانی هه ببته
ش ناوی  مه ئه که یه) تیپی شانۆی نوێ (ن ناوی که شاری ئۆربرۆ کاری شانۆیی ده سوید له
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  ئومد حسن  ر رهنه ده •
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  شاد عبدوالقادر ڕه ر کته ئه •
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