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  ئازادي ناخوزان،ان بؤ ئةو ذنانةي ثياوةكانيان ئازاديان دةكةين، بةآلم ئةوبرصظي ئةو جارة ثةيامصكة 
 ئةو ذنانةي ثياوةكانيان، براكانيان، بةرصوةبةرةكانيان داوايان لصدةكةن وةك دؤلَمةي تيذو ضةورو خؤشي 

 خؤيان نةثصضن و بسكة جوانةكاين شةرةف و شانازييان بكةنةوة، بةآلم ئةوان ،ري بة باراين ئيسمالَبةها
سةرثؤش و رووثؤش و مار، لة جيايت عةبا، دوو سص ولة جيايت يةك حيجاب، يةك رووثؤش، يةك خ

 . ةكةنش لة دةسيت دي رِةشي قةتراني ثةنضةوانة بةوةش ناوةسنت،دةمثؤش و دةسةتثؤش  بةكاردةهصنن
 ئةوان ئةوانة قبوول ناكةن و ،كؤمةلَطةكةيان لة ساواكانيان دةدةنصنئةو ذنانةي ثياوةكان ناوي كوردي 

ئةو برصظة بة رووي ئةو . ناوي ئةسحابيةك و كوأة خةليفةيةك و كيذة داعيةكيان ال جوانترو باشترة
وورداش و سنووربةزاندن و ني و سنوورو ذةندرمةو سنية كة ثياوةكانيان لة ئاوو دةرياو موةذنانة

و يةك دوو سالَيش ضاوةرواين تالَيشيانكرد، تا ئيقامةو ثسولةيان  هاتنةو ئةوروثاسنوورترساندن
صك و جوان و ئاسان بوونة ، كة هاتنة ئةو ئةوروثاية رِية ئةو بةهةشتة زيندانةت و ذنةكانيان هصناصوةرطر
 وا دةزانن ةكان،يةكاين فةلوجةو توركة ئيسالميمالييةكان وةك عةرةب وةك سودانيةكان وةك سؤ،حمجبة

ةكان بؤ ضاوي و بةذن و بسك و دةرزي تةنوورةي ئةوان شصت و هارو دين و سةرسام و يهةموو ئةوروثي
  .وانةشةيداو برسي و نةخؤش و ضاوةرِ

 و دةستةوانةو حيجايب نةفامةكةي عةبايئةو ذنانةي بة ناضاري و بة ركايةيت ثياوةكةي كيذة بضووكة
ةش و طؤناح مةلةواين لص قةدةغة دةكات،  طؤراين زةكرياو زياد ئةسعدي ال رِلة ئةوروثا  لةبةر دةكات،

  . دةكات
   دةكةنةوة، جنريةكةي لة دةستاوةتةوة خؤيان زئةو ذنانةي دةستيان كر

 ئةو ذنانةي ئامؤذطاري ثياوةكانيان وةرناطرن و بواري كيذةكانيان نادةن زؤرتر خبوصنن، بضنة سةر
  . تةختةي شانؤ، حةز لة ئاوازو مؤسيقا بكةن

كةو هةزارةها كي و ضووة مةؤكة فرِ وةك فرِ،اسيت كيذةكةي ناوضةكةي خؤمانئةو ذنانةي وا دةزانن بةرِ
  .زي زمزميشي هصناوةتةوةو سؤندةكةي لةثصش دةرطاي خؤيان بؤ شفاو ثريؤز كرديتةوةؤتةنكةر ئاوي ثري

. نية، بةآلم ذنةكانيان قبوويل ناكةانةي بأوايان بة سةربةسيت ذنان هة بةداخةوة زؤر ئةو ثياوة جوامصر
   بة دةسيت ئةوان نةخؤنةوةو يشنةك هةر ئازادييةكةي بة كوفرو ئيلحاديشي دةكةن، رِةنطة ئاو

  هاوشانيشيان بةرِصوة نةرؤن و 
  هاوقةديشيان نةنوون و

   هاوبرييشيان بري ناكةنةوةو
   هاوطريفانيشيان نابن و

  ن و رصيةيت هاورصيةكاين يةكتريش ناكة هاو
  .  خزمانةكانيشي ناكةنهاوسصيةيت

  .سةرينيدةرضوونيان ضوونة سةركةمني و سةرمني  و سةرقني و سةرئةو ثياوانة شةوانةي 
 ئةو ثياوانةي وةك ئةو جؤرة ذنانة بريو كار نةكةن، الي ذنةكانيان بة طازاندةو بة طلةيي و بة توانج و بة 

  .الرةوة مامةلةيان لةطةلَ دةكرصتةثةردةو بة ث



 ذنةكةي دةرطاو بوارو دةرضوون و جل و شةوو رؤذو خوادرن و خواردنةوةو ضوون و هاتنةكةي يئةو ثياوة
لصطرتووة، ئةو ثياوانة ذنةكانيان دةيانضةوسصنةوةو طةمارؤيان دةدةن، نانبأاو ئاووطريو شةوطرتنيان 

  . مردوون و دةأؤن، ئةوانة برسني و دةخؤن، لة دةست ذنة حمجبةكاندةكةن، ئةوانة طرياون و نازانن، ئةوانة 
ئةي ذناين ئازادي حمجبة، ئةي ذين سةربةسيت ثةجنةوانة لةدةست، ئةي ذناين ثصضراوو دوراوو برذاوو 
كوتراوو تةلقيندراو، ئةو ثياوانة رزطاربكةن، ئةو كوأانة سةربةست بكةن، ئةو كيذانة سةرفرازو سةرثشك و 

  . بكةندةم سةر
  

ذناين حمجبة، ذناين هاوبريي سؤمالييةكان، ذناين زؤر ترساوو زؤر داخراوو زؤر بةستراوو زؤر ثفكراو، 
و هاوثؤل و هاوكارو هاوسص و هاورِص و هاودوكان و هاوخوان و ة واز لة ثياوو براو كورِو برازاتكاي

انةش هةناسة وةرطرن، لصطةرصن لةو هاومووضةو هاوحزب و هاوشارييةكانت صنن، بوار بدةين با ئةو ثياو
ين زولَملصكراوي ثياوا.  وةرطرتووة تامي لصوةرطرصتسةربةستيانةي كؤمةلَطةكة بةشصكي تةسك و باريكي

رِةشثؤشة، بريي ثصشكةوتين دةسيت ذنة حمجبةكان، ثياواين رِاونراوو بةستةزمانةكاين دةسيت ئةو سوثاية 
 رامةوةسنت .ةن، زؤرتر بةرةو ئاسؤو سةربةرسيت ذنان تصبكؤشنخؤتان، هزري بيين رووناكيتان، طةشتر بك

  . اونان كارتان لصنةكاتزيندان و تصهةلَدان و رِ
 بة زؤر لة خوصندن ان ين يةو بة زؤر بةشوويان دةدةن،ئةو ثياوانةي برِواتان بة سةربةسيت ذنئةي 

يان دةكةن، واز لة ذين يجاب شةرِوةردةيان دةدةن، بة ئاطرو ثةلةمصزو نةوت و بةنزين و طوللةو عةباو ح
  .ناسك و كابان و هوشيارو بة تواناو دايك صنن، با بةشداري جواين طؤأان و كؤمةلَ و ثصشكةوتن بكةن

     


