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  زیز مید عه حه. م. ؟؟ !...یان ! ...گرێ  تۆ جی خۆی ئهنگی ده ئایا

  
ئاسمانی   به ته م میلله لی شادی ئه ماندی مه نه  تینووی جام ئاوی ڕازگۆیین و مکه ده
ست   دهش ته که ملله م مه ژارانی ئه  ههی که رزۆکه ت و له که  شه وریدا بفێ و ده ه خته به
  . ش بتوکی خۆ مالنی خه له

هاوارو  ین به ده ین زیاتر گرنگی ده یکه  ده رکارک که  هه میشه هه تی ڕۆژهه ی کوردو ئمه
  . ین که ک دروست ده کی نائاسایی بۆخۆمان و خه باغی یه ره و قه وه ره ی ده هاژه

وی  فه ه ش نھاش بیاردانه به ته یش کاری ئمه،  کرا یان وترا وکاره  بووترێ ئه یه وه هگرنگ ئ
) حبرا علی الورق (و هیچی تر کردنه رقسه هه م و  ده  مانای بهوی فه شه. عنی هیچ یه 

وان و  مان قه هه   ماندیووه  نه وه کرده ستان بهکورد  له ووتراوه ی که وه  ئه چونکه. رنوسراب گه ئه
 ناو  بهی مانچه که م به  بهو میلۆدیمان ئاواز هه  و به وژمنکانی د یاندنه هۆی ڕاگه ده

  .  دار کراووه رمایه ز سه گه ڕه ناو پۆلیتاری به ی به وتنکی کوردانه رکه پی سه و تهشۆڕشگی 
 و باسی زۆر ئاخڤن  ده  جوانانه موو ووته وهه ئه و  گۆو دنه که  م ووته لپرسراوانی ئه که

رمافی منداڵ و یاسا   سه دته... تا  هه  بیگره وه ته مافی ئافره ن له که یاساو ڕسای مرۆیی ده
و  ن و به ده کان ده  گرنگه رگای زۆر باسه ده  له وه)  ه االجتماعی هالعدالـ (کان و تی یه یه کۆمه

 ن و که  دهم لکراو ناخی کوردی زو دنیای فنکی کان ئاشنابه رمه  گه ناسه ی هه پ یه
 ستیمان ی ژرده دان ساه تینوتی سه ن و که ت ده حمه مان تربارانی ڕهکانیش انی ئازارهبیاب
ی  س هنده که بینن که  وای دهوه ی خۆیانه و فیکری بۆرجوازانه ڕوانگه له وه ئه... شکنن ده
و  مژه  گه  به  یان ئمه م مخابن وانی یه  به نان و ئازادی نی یهی پ  گبه وان هه ئه

  . گوی گادا نوستون ن و لهن یان خۆیان وا ده م ده ه قه وتوو له دوواکه
ماڵ  له ی که که ست ئه هه  وه کانیانه یاندنه  ڕاگه گری له کانیان ده لپرسراوه گوێ له که

و   بهشاربووبتگرت و  رچۆپی بۆ ئه  دنیا سه  ی که و زاوایه  به شار بوبت وه ره ده چویته
  . ک بت بۆخۆی ایهوروپای ڕۆژئاو  ئهرت و غیلی پ به شت به هه به ی که ووته

تی  ئازایه  یان له یه وه قی یه ب عه تا له وه  یان ئه کش و باسدا نی یه ی مرۆڤ لهچاو قایم
و بت مرۆڤ ووتی خۆی وران بکات و   ه تی یه ئازایه  له پم وانی یه... یه وه یه
بت  تی نه سه و توانای ده ر مرۆڤک شایسته گه رکات ئه ده ربه یشی برسی و ده که که خه
ی  که سته  دهدام و دارو  سه  کهی وفلیمه بت به ڕۆژی ده  پاشه  چونکه یکات باشه رگیز نه هه
  . ر بوون تیدا کته ئه

  وه. ؟؟گرێ  جی خۆی ئه نگه و ده ی ئه نگ بده ر ده گه  ئایا ئه مان که که ته ربابه  سه بابینه
  . ؟؟دات چی ڕووده ی ده نگ نه ر ده گه ئایا ئه

ر  گه  ئه ک بخرت چونکه  یه که نگدان دوو ئیداره م پش ده ین به نگ بده  ده من پم وایه
  . بت نیش قورسی و کشی خۆیان ده کا نگه ده! ... ک یه  ببت به که ئیداره

سۆزیش نین بۆ ن و د کتر ناکه یه وان بوا به  ئه  بوو واتای وایه وه وانه پچه ر به گه م ئه به
  . چت فیۆ ده  هیالک بوونمان به واته کهیان  که وه ته نه
  بی عراق به ره  عه ر به رامبه  به رمانه ره  زه وه موو بارکه هه ین له ده نگ نه ر ده گه ئه وه

  وهما ڕیان نه  هیچ باوه م دوو پارته  ئه چونکه ی ر وه ین هه نگ بده  ده واته که...  وه و سونه شیعه
  .  که موو الیه ری هه ره ی زه روه رهه ین هه ده نگ نه ر ده گه  ئه وه... ت الی میلله
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  که  ته سه و ده  بۆ ئه نگی یه ی نه مایهنگ دان  ده کان دوودڵ کات له  مرۆڤه تک که سه ده
 شتکی بۆ خۆی ڕابک کاری باش خه  ساڵ حوکومانی دا به ی چوارده ماوه یتوانیبت له نه

ت  حه  بارکی ناره  خاته ک ئه  خه  کهکانتی وانایی لپرسراوه ی و ناته نده ی گه گه  به وه ئه 
  . )موقف حرج ( وه و قورسه

 شبینی کردووین ک ڕه  هۆگری دنیایه  دامانه ڵ ئه گه  له یه  ههزموونی کۆن و نومان  ئه ئمه
 خره نه.. ی که مه وه؟ زم کرا ان پ ههکانت نگه نجامی ده  ئه1992نگدانی سای   ده بۆنمونه

رچاوی ڕای گشتی   به  له وه م کرده تی کوردی که  فیفتی کش و قورسایی میلله فیفتی به  بۆیه
   ؟چیتان بۆکردکوردستان خۆیی  ربه  بوو بۆ سه98%  نگدان بۆ ڕیفراندۆم که ده. جیھانی

تی  یارمه ی کوردستان نه که  کاوله شه ر به  سه  تانخسته نه  قودس و دڵ بوو  کهی رکوکه و که ئه
رمای هاوین و  ڕای برستی و گه ره  سهکتان بۆ دابین کردن گایهج  نهکانتان دا ئاواره
دووای   له  بوونی ئاواره  چونکه تی و ڕزیان لبگیرایه بووایه زۆر یارمه رمای زستان ئه سه
تی   یارمه ی که وه  له تی کوردی بجگه سه بۆ دهزاری بوو  رمه شه دامی دیکتاتۆر مانی سه نه
و  م هاوکشه  ئه یره سه. خائین و پیاوخراپ ناوی بردن به الل ڕز مام جه دران به نه
  . کرێ و ده یه  په یه م شووه م ووتی دنیادا به که  له نگاندنانه سه هه

موو  م داخی گرانم هه او ڕشتووه بهپن و خونکی زۆری له  تینووی ئازادی یه وه مژه کورد له
  .  ر داووه ده هه ی به که باته نج و خه کی کورد ڕه یه رکرده جارێ سه
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