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  باسدا بی هش ... ک دراون هی یووڕست دوو ین همۆسالم و کیئ
  
نزاکان یین و ئاییو ئامو ه ه.تکر هشد ه دابیک هر ه سی ه قوتابخانر س هس هر بی بیھانیج 
ر و  هنزر هدام هب ،این هش تاک وتیستین همۆک ،وه هننیب هست دیالیدی ئی هناو قوتابخان هان لیۆخ

 یم ه دووینگ ه جیدوا ه ل.ستهیالیش ماتریو هئ هد کراوه؛ ک هوزم ن ه دووی هقوتابخان
 یران هند و نوس هم ههر هب هک ل همۆک ،]ش هڕسوور و [ وان نیڕ ه شیست هپ هل ،شیھانیج
 [ یناو هو ب هو هانڕ هگ هان هیو ل هک هردوو قوتابخان ه هیت هیدژا هوتن هک ،وروپا ه ئیژئاواۆڕ

 .تکر ه دیری هس ،م هی و سۆخ هرب ه سیک هک قوتابخان هش ویستا بوونئ ه ک..]بوون
 ی ئابووریبازڕ یما ه بنین هم خا و هب ، گرتووهیۆ خیج هف هلس هک ف هبوون و هند هرچ هه
   .ستیالیست و ماتریالیدیکو ئ هو ،هیین
 1423 ییژادر هب هست؛ کیالیدی ئیھانیج هل ه فراوانیک ه قوتابخانیین پانتا هسالم خاویئ 

ن  هخاو ،ابردووداڕ ی هد هدوو س هش لیستین همۆ ک.هیدایۆ خیو ه بیڕ هو پ ه لین هم ه تیسا
 ،ۆخ هرب ه سی و ئابووریاریامڕ یر هروباوی بیۆه هو ب هستیالیتر مایو ه پتیک هقوتابخان

ان یای دونی هوش نیر هوب هم ه لڵست سایتا ب ،ناوهھ ه هی هوتووخوازان هشک پێنگاو هه
   .ئارادابوو هش لیھانی جیکزک زلھ هان و ویۆ خیۆنترۆر کژ هخستبوو

ن ینت هز فارس و بیرۆاتمپیردوو ئ هکدا هکات هل ،دا ه هیر ه سیب هر ه عی هدوورگ هسالم لیئ 
 و یودالی فیگا همۆ کیرانی ه قیۆه هش بیستین همۆها ک هرو ه ه.دابوون هور ه گیکرانی هق هل
" ھانهیم ج ه ئیزۆردی ب.کبوویدا هدا ل هکۆز هن هییشاۆو ب هو ئن هل ،دایدار هیرما ه سیتا هر هس

 یشڕۆدان ش هره ه سۆاتر بیان زیچوونۆاو و بڕ" سنجل هک ئیر هرد ه مارکس و فڵکار
ستاش ان تائی هون هم خ ه ئیچ هچوو؛ ک هد" یلمان ه و ئیتانیر هب " یگا همۆک ه لیانکارڕۆگ
 ، بوونیوروپا داواکار هئ هتا ل هر هس هل هک ،ستین همۆ کیکان هی داخوازیواو هت ه و.ید ههات هن
و  هشخانۆخ هن[ ک  هو ،م کراون هراه ه فیدار هیارم ه سیھانیج ه لۆم هئ هختان هشبۆخ

   .مووان ه هۆ بییاڕۆخ هب]  هتد..یکار بی همیکاران و ب کریکایو ساند هقوتابخان
 ،ن هستوور بک ه پشت ئۆو خ هو هبکھنۆکۆخ هکان ل هخ هگا ک همۆک هان لیردووک ه هیواز هبانگ 
 ..که هریقامگ هس هخۆوو بارودڕ هب هو هنیق هن و تیر هاپڕ ۆووت بڕش و هڕ یر هماو ه جیهاندان هب
 یدوا هل ،ت هست هد هشتن بی ه گۆب هرگرتوو ه ویموکراسی دیم هستیس هان لیش سوودیرجارۆز
   .و کردووه هی هان پیرۆکتاتی دیتاری تولیر حوکم هکس هیش یرگتن هو
 ،دات هدترت پ هاکی دونین هسالم بیئ هک ،ن هک هک دشت هه ه بیواز هردوو بانگ هه 
کت خ هزۆشدا دیاستڕ ه ل.تنخس هت بۆب هک ،دات هت د هیایم دون ه ئیمانی هش پیستین همۆک
   .تنریدا ناب تیک هیچ ئازادیه هک ،ن هک ه دروست دۆب
 .وه هکات ه دڵتا ه بیشۆخ هر ل ه بیکان هنیی ئایواو ه و تزان هن دییدوا ئا ه بیۆسالم خیئ 
 .هی هرست ه ئیونج پا پیر هواوک ه و تزان هناغ دۆدوا ق ه بیۆخ هومان ش هه هش بیستین همۆک
ان یشۆن و خیژی توند و تیگر ه ه.وه ه داتیگ هڕان یردووک هه هل} س هو ب همر ئ هه{  هوات هک
ان یۆر خ هرامب هب هک لبیق هڕش یو سات هئ ،ت هست هد هن ب هگ هنن تا دناس هر دیشگڕۆش هب

پاساو  هک ب هیدکار هموو ب هه ،رهۆودوژمن ز هناسک هک هخۆ بارودیر ناوژ هو ل هو هن هک هقووت د
 نیرترۆو ناج هر هنگاو ب هه ،ن هک هان دی هان بیۆ خیرۆکتاتی دیو ه تاکی حوکم.وه هننه هد
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وا  هئ ،وه هتڕ هگ هان هیا لی ،وه هتان بینگار هر هک بس هرک ه ه..ن هب ه دیان حوکمیوازش
   .ن هب هناوت د ه دادگا لب هنن و بڕز هل ناوت د ه خوا و گیدوژمن هب
ان یواب ،ن هک ه کاردیت هیوا هت ه نیسک هرت ه بی ه بازنی هو هر هد هن و لیی هو هت هونیا نیگوا 
 یند ه سوودمۆ بتریوان هر ئ هس هن ب هک ه دڵان زایۆ خی هو هت هن هشیم هه هچونک! ن هک همپ
و  هجام هود هان کرد بین رووسۆکان چ هستین همۆک هیک ئاشکرا هان؛ ویۆ خیت هبی تایند هو هرژ هب
 و یب هر هع هژ بنو هسالم کی جا ئ.. خوای هبژارد هه هنیکرد لیب هر هش عیسالمیو ئ هزم هردم
ش  هرفتر هاتو سک هز هابن کیند ،وان ه ئی خاکۆر ب هف هش سیج هح ،روا هژووش هۆڕ
   .هیرست هخواپ هب ،م هج هب و ع هر ه عیاوازین جش ه د..انیۆ خیباوش هو هتڕ هگ هد
 یرۆکتاتی دی سا72 ی هماو هل هک ،ی هک هک دستین همۆ کی هئاراست هخن هڕ یووڕک کات 
 ی هئ! بوو هست نین همۆت کڤۆ سۆن جاخ ه د..وه هیشا هو هست هیالیشۆ سی هق ،ایتاریلۆپر
 یمبوون ه کیۆه ها مناالن بیلبان هئ ه لۆخ ه باشی هئ! نیش مائویمان هئ هی؟ گوایللی مینیچ
" یامی هم " یشار ه لی هک هت هللی می هوین هک ،رچاوه هب هکوباش ل! بوونل و گ هش ،نیتامیڤ
 ی هیڕهاو هل ،اتان بکیراق رزگارکو ئ هکا ویمر هک ئژۆڕ یوایه هب ،وه هنڕسو هکادا دیمر هئ
   .تز ه دانابیرکورس هس هل هو1959 هل
وان  همدا ئ هو هکان ل هسوون ،یران بگرئ هل هخن هڕر  هگ هئ ،وهمان ش هه هش بیسالمیئ
اش یسعود هووت لڕ .یتر هگ هعی شی هنۆک همبان هناو ه هن هد هان دیو ف هو هننسالم ناخویئ هب
 ۆ خ.تان دابی الیت هسالمیئ هن و لیهاب هو هوان هئ هت کنلم هس هت دۆب هعیش ،تب
م  هو ه هعیم ش هه هک ،فغانستان ه ئی هک هازاوڕ هشت هه ه بی هت؛ ئش ب همان هوامان برب هگ هئ

  ! م کردبوو هراه هک ف ه خۆان بیر هو هخت ه بیکانین ژۆچ ،سوونه
 ۆب ،داوه هست ن هد هان لیت هرف هان دیتبیردووال تا توان هه ،شدای کوردیزۆر د هرامب هب هل 
کورد  هند هرچ ه ه..یۆ خیلتوور هک هل هو هانڕ هگ هک و هت هللی میناوبردن هرکوت و ل هس
نگ  ه جی هر ه بیرباز هسالم سی ئیژوو مییژادر هسالم و بیئ هتۆب هک هت بوو هللین میم هک هی

 ینزاییردوو ئا هه ه کورد موسلمانی ٪85ستاش ئھان و ؛ یج هل هک هنیی ئای هو هوبوون بۆبوو ب
 ب هش بی کوردستانیر هرکی داگیتر چوار وو ه هیستین همۆ ک.تگر ه دۆخ هش لیو سوون هعیش

 .زندا بپار تیانیۆ خیک هگۆتام ،بوون و ناشبن هد هک نناگا هچ پی هین هبوونمان خاو
 یزبیدوو ح ،ی کوردیت هست هردوو د ه هیسنوور ه لۆم هئ ،وه هدات هم دیشۆخ دی هو هم ئ هب
دوو  هل ،شیراق و کوردستان ئیمان هرل هردوو پ هه هو ل هتان دروستکردوویسین همۆ کیسالمیئ

 ،یاسی سی هم ه گیز هزو داب هب هه هل ،تان بکریشتا پ ه و هت هداون هان نیاتری زیکورس
 یکتاریلۆ پریرۆکتاتی دیدوا هشتا بست هین همۆک  .ن هان ناکیش هبنن و بڕ هپ هاندی هه
ر ژ ها لیدون ه کیقھ ه فیکت هیالی وۆان بی دوعاو نزایر هش سیسالمیو ئ هودا ه عیر هرتاس هس
 یکارکر ه بزان هست وادین همۆک  .تنق ب هه ه بیکمانیو ئ ه شادیموو هدا هیتر هچ
ن  هری هگ یڕ هچاو هش لیکان هسالمیئ! تڕۆ و بگێا بگریونت دتوان هد ،یوار و برس هندخو هن
  ! نوخ بۆان بیکایمر هئ هن ک هلیباب هئ
 یخا ، کوردستانیت هی دژایناوبردن ه لۆوتوون ب هکر هکم هردۆست زین همۆسالم کیئ 

{ ا ین ه تیر هس هن لیک نۆو ک هو هکات ها دیان جیکل ه کی هو هم ئ ه ب..هی هان هیشیتریش ههاوب
  .} هکیزیتافیم
 دوو یکک دراو هو هخان هموز هن بخرب هد ،رچوو هس هان بیم هرد ها ن سیردووک هم ه هد هیۆب
   .ووڕ
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