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  کر  هیوا به!...... نگ  ده بیارم دا که
  نسیپك مافه ك پره نگ دان وه  ده  بم که وه خوازم ئه م ده واو بکه م ته که ی قسه وه پش ئه
ڵ  گه موو له کاردت وا بزانم هه  به و مافه ك ئه  چ ڕگایه رك بت جا چۆن و به ی ئه وه پش ئه

ت دیموکراسی و ئازادی بت  ر بابه گه  و ئه کاندایه ست تاکه  ده نھا له نھا و ته ته  ین که وه ئه
  یه وه کان گرنگتر ئه تاکهپش   واته جا که!  پشل بکرت و مافه  ئه وایه  ڕاستی زۆر ناڕه به
  یه له سه م مه  گرنگی ئه له) کان لیست و پارت و ڕکخراو و پاوراوه (کان نگ پدراوه  ده که

ودا  رکی ئاینی و چی و چی تر سه ت و واجب و ئه خیانهی  ر بنچینه سه لهن و چی تر  ت بگه
کان  ر وشه  سه ستی خاڵ خستنه به  مه کورتر و به. ن که  نه م مافه وایی ئه ر ڕه سه  له ه و مامه

مان   هه نگ بدات به  ده ك چۆن تاك ئازاده روه بژاردندا هه  هه  له م که ب وه م ئه که ز ده حه
بۆ شت   دهنگ دان خۆشی ك خودی ده روه  هه وه! دات نگ نه  ده تی که ش مافی خۆیه هشو
نگ  و ده  و ژرخستنی ئه وه رچدانه رپه  یان به نگ پدراو وه رخستنی ده دن و سهلمان سه

  !بت) خر نه ( یان به)  به ( کرت به کی تر ده یه  شوه  یان به وه!  بت پدراوه
  وه  دنیاییه  به که!  یش ناپاکییه) خر نه ( واجبه و نه)  به (  بت نه ه پیو  به واته که
کانی داهاتوو  بژاردنه ی خۆیان بۆ هه رنامانه و لیست و به ك له ریه  میوانی هه  ببنه نگه ڕه

 و  زه تا ی که وه م ئه بت به وتۆ نه  ئاسایی بت و شتکی ئه نگه  ڕه تا ئره.   کردووه ئاماده
 تا ئستا  ی که ستنه ق به و چه  له یه که رچوونی پۆسه ر ئاستی کوردستان ده سه  له نویه

  کدا که ند ڕوویه  چه  به یه که رگاکانی یارییه ی ده وه  کرانه ری کورد پی ڕاهاتبوو وه نگ ده ده
نگ   ده  که جیاوازه و لیستکی  رنامه بژارده و به ند هه موویان گرنگتر پك هاتنی چه  هه له
 و  وه که بکاته نگ دانه ری خودی ده گه ر و نه گه  ئه  جارك بیر له کات زیاتر له ر ناچار ده ده

 شتکی  نگه  ڕه مه  ئه وه نده  الی به  به که.  بدات وانه رکام له ڕ هه مه پاشانیش دوا بیاری له
  ی که وه م ئه  پش به ك بباته کوردستان قۆناغ شی دیموکراسی له بت و کهندروست  ته

ن پارت و  الیه   له  که یه نگاوه و هه رمنی و سنوورداری ئه  الوازی و شه رانییه هشتا جی نیگه
رچوونی  رچی ده گه  ئه یه وه ستم ئه به کی ڕوون تر مه یه  شوه  یان به وه!   نراوه وه کانه نه الیه
ری  گه  و ئه وه ك پرسیار و لکدانه  خۆیدا کۆمه لهیمانی خۆی   لیستی هاوپه کگرتوو له یه

قاندنی گۆمی  توانرت شه  ده نگاوه و هه  گشتی ئه م به گرت به ڵ ده باش و خراپیش هه
دیموکراتی  ت به  خزمه کان بخرته  جۆره  جۆرك له  و به وه وته ی ل بکه که نگی بارودۆخه مه

نگاوکی تا  ك ووتم هه روه م هه به! نگژاوی کوردستان ك ته یه شی ڕامیاری تا ڕاده کردنی که
نگاوی   هه کو پویستی به  یان به ڕێ ی وه ری کورد چاوه نگده  و ده یه رمنانه ك شه یه ڕاده
 بۆ  باشه. ی کوردستاندا نوس سازه  ناسك و چاره م کاته بوو له  تر هه تر و ئازایانه وره گه
ی کوان  ئه! کگرتوو بت؟ شکنت یه ب نگییه و ب ده لیسمی ئه  ته سك که م که که بت یه ده
  کان و به کان و ڕیفۆرمخوازه خۆ خوازه ربه پ و سه ی چه ره ری ناڕازی؟ کوان به ماوه جه

ی  گه  گرنگی بنیات نانی کۆمه  له ی که ۆشنبیرانهو ڕ ئه) علمانی (تیش سکوالر تایبه
) علمانی (مکی سکوالر  کوردستان سیسته  له پویسته  نده هزانن چ ن و ده گه نی ده ده مه
  ی که و پارتانه ره ن و به و الیه موو ئه  هه  زیاد له یر بوو که ڕتان بت من پم سه باوه! بت هه
و   ئه وت وا خۆی نیشان بدات که یه شاند و ده ستی خۆی وه کگرتوو ده ن یه  کوردستان هه له
کانی   داوه ره  سه ی که و ڕاستیه ڕای ئه ره سه،  وه داته ر ده ماوه کانی جه یهبه داواکاری م وه

 خۆ ربه نکی سه س و الیه  که ه کان و کۆمه په  چه زیاتر له ی نده  گه دژ بهر  ماوه زایی جه ناڕه
  ی که هو ڕای ئه ره سه!  بوبت  وه کگرتووه  یه  له  کهی نده وه ستی پکرد ئه  ده وه  ڕۆشنبیرهو

   بوو که و پاوانخوازییه کتی و پارتی خودی ئه  یه ر له ماوه تاکانی تۆرانی جه ره سه
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  ی که وه ڕای ئه ره سه! بینت  ده وز و سووری پوه ونی سه کات و خه کگرتووش کاری بۆ ده یه
   به نگ دانه ی ده له سه کتی و پارتی مه ڵ یه گه ك من له زارانی وه هه ی من و وره ی گه کشه

 ئیسالم بای  کات چونکه  گیان ئیشی بۆ ده  دڵ و به کگرتوو به  یه ی که ستووره و ده خودی ئه
  مان کاتیشدا زۆر به  هه م و له  ده وه  من ئه!کانیدا ند و بگه موو به ر هه سه  به کشاوه

 ڕای   و به ی ئاین نییه شهی کورد و کوردستان ک  کشه  بم که وه م ئه که ز ده  حه ڕاشکاوانه
  یه و کشه  باکانی ئه ندییه وه رژه ی به وانه  پچه نگه ی کوردستاندا ئاین ڕه م قۆناغه من له
   به وه ره وروپا و جیھانی ده مریکا و ئه  ئه  ڕۆژئاوا واته  ئستا له نگه ك ڕه روه  هه وه ستته بوه

  یخاته کات و ده  ده  کورد شانازی پوه ی که تیڤانه  هز و پۆزه  به و خاه کك له یه، گشتی
کیش  یه گای کوردی و تا ڕاده م و کۆمه تی سکوالری سیسته  بابه وه یه واکه  ڕه تی کشه خزمه

ر بوارك بۆ  گه ی کوردستاندا ئه م قۆناغه لهم   ده وه  دیسانه  بۆیه !ڕه ئازادیی بیر و باوه
کو  ر به سه  چاره  نابته وه  ئه بت چونکه  با ئیسالمی نه ه تکای یه م هه ی سھه ره به
  کتی و پارتی به ر یه گه م ئه پرسم و ده  ده وه شه یه م ڕوانگه ر له هه! کات یراناوی تری ده قه

م   دوای ئه ك ڕیزی مای کورد له بایی و یه وی و ته ی پته له سه ر مه سه ك له ترسییه ڕاستی مه
 ! و نوانه  ئه وته  درزك بکه ترسن که  ده وه ن و له که ست پ ده کگرتوو هه ی یه یه وه جیابونه

 ئایا پالنیان !کانیان؟  و پالنه رنامه  و کوان به  خاویه م سستی و خاوه  پای چی ئه  له واته که
   و شیعه ر سوننه رامبه توانن به چۆن ده! کانی ئراق؟ بژاردنه مانی دوای هه رله  بۆ په چییه
  ر له  ڕۆشنبیران هه  زۆرك له وه  ئسته  کاتکدا له له)  مینه  و که ی زۆرینه له سه مه (ستن بوه

 ڕاست پالن   به!؟ وه یه و باره  له کگرتوو داناوه ر یه سه ی پرسیاریان له یان نیشانه  ده وه ئسته
کان  بژاردنه یمان و مزگنی دوای هه کان و سۆز و په فزیۆنه له ر ته  سه  بنه  نام که وه ئه

بژاردن  کی هه یه رنامه ر به ر ئستا و پش هه  هه کو گوفتار و کردار که به،  وه نه بوبکه
کانی پشوودا پمان درا  بژاردنه  هه  له ی که وانه  ئه کانی ڕابردوویان واته یمانه سۆز و په
موو تاك  ر هه  سه وته که تریش ده وره رپرسیارتی گه  به ك دیاره روه هه.  ن  ج بکه بوو ج به

ی  گه خۆیی کوردستان و کۆمه ربه  شینی سه که یه  ماوه کانی تریش که ن و ڕکخراوه و الیه
کانی تاکی  زراندنی ووتکی سکوالر و ئازادییه ی و دامه نده ناوبردنی گه نی و له ده مه

ك  پالنیان بۆ ڕۆژکی وه و  کتر بوونایه کگرتوو زیره  یه وان زۆر له بوو ئه ده. ن که کورد ده
کتی و   خودی یه  کاتکدا که له! بت نگ نه  هشتا کات مابت و دره نگه ڕه.  بووایه مۆ هه ئه

ر  گه بت ئه  پشیان خۆش ده ڕوانن و پموایه  ده که  بارودۆخه  ووردی له پارتی خۆیان زۆر به
یمان و   په  به ی که نگانه و ده نگ کردنی ئه ست بت بۆ هاوسهمیش درو ی چواره ره به

 و  ر وا نییه گه جا ئه. ت کگرتووش نایه  یه یفیان به  و که وه وان دانامرکنه کانی ئه گوفته
  م لیسته وشکی ئه موو خه  هه ر چاو له ماوه  جه  که ڕیه یمانی کوردستان چاوه لیستی هاوپه
  نگ به ر ده ماوه ردا هشتا جه رامبه  به کگرتووش له  یهیوونی لیستڕای ب ره بپۆشت و سه

 تاکو  ر شانه سه یمانی کارکی ئجگار قورسی له  ڕای من لیستی هاوپه وا به  ئه! بدات730
موو کونج و  ر هه ماوه  کاتکدا جه  ڕازی بکات له ره ماوه  جهو ی ئه بتوانت زۆرینه

  ! وه  ژر پرسیاره خستۆتهی  م لیسته رکی ئه به له که
 کوردستان  که. کات  تاکی کورد ئازاد ده ی که سه و که م به نگ بده م بیارم دا ده  من ده بۆیه
ی  گه دات بۆ بنیات نانی کۆمه وڵ ده  هه که. کات ب ده ی بنه نده  گه که. کات خۆ ده ربه سه
   و پالنی به رنامه  به ش به مانه و ئهمو هه. ت وه  ده ی ئاین له وه نی و جیا کردنه ده مه

   !کان بژاردنه یمانی پش هه  سۆز و په ك به رچاو نه بهدۆکیومنتکراو و 
   ی ئاونه بوکراوه/ لیدس / ریتانیا  به/ 


