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پش خۆیان  و وی ئاوگۆڕیان داوه کانی خۆیاندا هه مه رده سه کان له ره مبه پغه موو هه  نده رچه هه
 بادانی  نا به ی خۆیان په وه بۆ مانه  یشه وه ئه ر ،هه وه نه ا نایهمد رده ڵ سه گه ل ئیدی له ،وه ڕاندووه تپه

 ،کی ژاناوی  و قوربانییه خون ریایه پاش ڕشتنی ده تی ئازادی خواز  ریه شه  بهوروپا  ئه لهن، به شمشر ده
م  ،به وه هر  ده  کردیانه كدا ژیانی خه ت له خاه ده دن وکرت   سیاسه ز ناو له فه قه تیان له سیحیه مه
ک  دیه هکورر هه دات،له ژیانی خۆی ده  به دینی ئیسالم درژهستایش تائ،ڕاستا تی ناوه ڕۆژهه له
ونی  دی هنانی خه  بۆبه وه هشتۆته کی نه ییهبۆشاو  کردوهست نابووتی   ده تی گرتبته سه ده

 ر گه ،خۆئهی ژنک نجه  له لهک بۆ تامان  یه سۆزی شمشاک،بزه روو ی گه ،نوزهک یه بانده
ربین  وسهشت وبو کو وه قینه وا ترۆرو ته  ئه،تبتش گه ت نه سه ده ستیان به کیش ده گایهج له
   . کاریان بووهتایترین ره سه
رنجی  م سه ک مریه هیچ ژنکیش وه عیساو ک رک وه مبه چ پغههی که، یه ووه ی من له قسه
 یا سکسی کردو گه له و وه  خواره هنایه کان   ئاسمانه دا بوو خوای له وه م له ری مریه کشاوم،هونه ڕانه
  که زۆرزانتربوو  ئاقترو وه می عاشق زۆرله مریه  بوو، کتر نووستنه یه ڵ گه م له ئه می  رهه به عیسا
ردو  تی به حمه  ژرڕه وته  وبکهی لبت ئمهڕ  مه  لهی-دۆعا– ک کرا بکات تا وهی ئاش که ویسته خۆشه
  وه لره ،  ب ونه  که یه خۆی پاکیزه میداو بۆ ده  به  فوی کردوه  خودا یاکی داتاشی گوایه هات خه،ق شه
چ  هی ت که  پمان ده مه ئه، خوداو هاوجووتی کردن ئاستی ی برده که ویسته  خۆشه شیرینه  م فه به
باران  رده  ئاستی به بشگاته ر گه ئه بگرت،  جووت بوونویستی و  وخۆشه بتوان ڕگابه عشق  ک نییههز

فی  لسه وت،فه  ناکه جوه  له وه بته وی و وشک نه رزه سه  ڕژته ی نه وکاته ئه تا   شق خونه کردن،عه
  .ی گرتوه رچاوه  سه وه هکان لر  دۆڕاوه شقه موو عه هه

 خونی  ،ڕوخساری به  جوانه وه کانه  بزماره  قاچی بهست و کانی ده نجه په ،  جوانه وه کانییه خاچه عیسا به
   جوانه، وه ستوه ئاڵ و به

ند با  م بیزانم،تائستایش نازانم عیسا چه ده وڵ ده  هه زۆر شتیش ماوه  نایان زانم، یه زۆر شت هه
  ل وه،وه  مایه وه کانییه خاچه

م  میان زیاد یان کهرکا کان هه کاته، وه  مایه وه  توندترین ئازاره به ،نیوکاتژمر قوربانیی-دۆعا-زانم ده
  .؟بت م نه ی مریهکچیش - دۆعا-بینم،تۆبی دهبن،لکچونک 

کات  ده لکش ی تاوانکاریی په لوتکه و ره ساسی ومرۆڤ به رکی ئه  پانه بته ده ، که یه وه چ بیرکردنه  مه ئه
 بۆ یرای می به رده سه بۆ وه ڕته گه و ده یه ی هه اهزاران س  ههکی یهومژو که  ن درژانه مه ته م بیره ی ئه وه مانه!

   زهریکی خۆ تا خه و ستاوه  پ وه رزه تائستا به
ی  وه کرنه کس تی خ وعه قیه ش واواترئه وه کان،له  کۆنه نگه رهه  فه به دین و سگرتن به ده ! یه وه کردنه

  ی که ره مه گادا،سه نوکۆمه له
 ستت و وه  ڕاده  کۆنانه م پرسه رئه سه ت له سه  بۆچی ده، کوردستان ت له تایبه به  ! فانی کوهگیر  چته ده
توانت   ده م پرسانه ی ئه وه امان وخوندنهتتی، ختیه رسه ری سه گرت و پارزه ده  ستی پوه ده
  ک جوانی مووالیه وی هه هه ،تابه وه کمان بۆ بکاته رگایه ده

ست   ده ووه  له ی ئمه م کشه ،به ئازارانه به  موو برینه م هه  شاهیدی ئه بینه نه و وه  ڕته بگه گا بۆکۆمه
  رم رانی هه سه کات،که پده



،واقعکی تاڵ  خش نییه تی کوردی سوود به سه ،دهبدرت دابشۆرن وڵ بکی فکری نین تاهه کته نی مه خاوه
  ،ماناکانی ژیان شه وڕه

زووی  کردنی ئاره ڕاڤه ر سه له کان،  جوانه موو فکره  هه  له و داشۆراوه ست کراوه ده نی زنجیری لهکا وجوانییه
  قی خ ک عه کۆمه
گا  ،کۆمهیاتی کی حه یه روره  زه  به بووه،دا بۆئاڵ وگۆڕ ته که مله م مه کارکردن له  کات،بۆیه ت ده سیاسه را گه

  یان سای ناتوانت ده
گا  ڕیش سپیان کۆمه نگی خ و رهه فه  به بت که )بارزانی( ک سکی بۆنمونه وه  عقی کهڕوانی چاوه تر
  ساتی کارهرت،  به ڕوه به

و مژوویی  وره رککی گه ئه ،مرۆڤی ئمه وه  ئاگامان بنته بت باشتر به ده) دۆعا(بارانکردنی  رده ڕودانی به
     حکومه و مه ر شانه سه له
ی  فسیره وته پی ئه به ،  وه کشرته  نه گا ی کۆمه رمخهچوا  جۆره و ڕت،تابه کدا بگه ریه هس شون چاره به
کانی  نده هه موو ڕه و هه ژنانی تدایه ی که و واقعه  ئه پویسته) گا ئازاد نابت بن کۆمه ژنان ئازاد نه تا(   که
   ئاگاداربکرت ته ریه ربه م به بدرێ ودنیاله قاو له

نگی تر  نگی ترو ڕه تا ده  وه بکرته  نده وه ئه گا چوون بنت وکۆمه و پشڤه ره نگاو به  ت هه سه تاده
گاو  ی کۆمه  حاشیه  بخرته کوژه پیرو ژن ته قیه م ئه ئه ن و ت بکه سه ڕی ده کاندا شه سیاسییه نوکایه  له
  م مک وماناکانی ئه ی چه لیله ده و به ستیان کۆتا بکرت، ده
  . یه جیانه مه کی هه ری دیدگایه مھنه رهه م به و هه جییه مه م هه  هه ته سه ده
ت وخ  شیره  بونیادی عهکانی نده کۆت و به له گا نگاو کۆمه ک هه یه ناتوانین به زانم ئمه ده

  م کارکردنی جدی و ین،به ڕزگاربکه
ری  سه بت له و ده ییه نوکه کی هه یه روره ڕوکردوه زه  که ته هقی م ئه کانی ئه نه بۆ تک شکاندنی بته الیه مه هه

   مکه وچه ئه ستین، ڕابوه
  ئمه گی  ڕ، ئاماده  گه  بخرته کان  کۆنه نگه رهه  فه ر به رامبه مکی دژکاری به چه ین و   توڕ بده کۆنانه

 ی وه  جیاتی ئه گا،له  ژیانی کۆمه هو ڕایی بخاته توانت ته ده بزاوتکی ناشارستانیدا ر ر  هه رامبه به له
   کۆنانه وبیره  ئه باران بکرت پویسته رده کان به )دۆعا(
کاندا    کایه گی ژن له بت ئاماده ش ده مه ، بۆ ئه  تک شکاندوهانی ندی ئمه شکۆمه باران بکرت که رده به

     .  داگیر بکات وه پشی پشه
تی  رامه  ژر پی که  پناوی خستنه کردنی هزریشیان له رو،ڕاڤه تنه ه خه ت گوتارکی هه سه گوتاری ده

کانی بچوک  گاو تاکه  تا کۆمه وان پیان وایه ،ئه گایه کردنی کۆمه شووشه بوکه کردن و به ئینسان و کۆیله
  بوونی خۆیان وره شاهیدی گه نده وه ،ئه وه نه بکه
وا  کات، ئه  قبوڵ نه یه وه بوون و  بچوک بوونه کۆیله اری و بهوخو نه سه م ده رتاککیش ئه هه بن، وه ده
  ل و  گه تکارو دژ به خیانه به

کانی ئینسا ن  ریه روه مووسه ری هه تککه  حاکدا خۆیان ئه  له مه کرت،ئه  ده ده نیشتیمان ناوزه
  . وه و نیشتیمانیشه وه ته  نه هاکانی ترن به مووبه وهه
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