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ر پوه  
رك دا  نوان ماف و ئه له  

 
ال دی مه حمه ئه  

 
. ن ده آاندا روو ده  داهاتووه آانیش له ریبه غه   ره  هه ئه موفاجه.  آی پیه یه ئه ی موفاجه ر رۆژه  هه  سوریالی ئمهدونیای

   گشتی بهی داهاتی وه ین بۆ ئه ده می ده ه  قه آی شارستانیش له آو پداویستییه ین و وه آه ت ده فافییه  شه موو باس له هه
  ر له  هه میشه  هه آانی ئمه  مراتی وته رج آرت، چونكه  پاآی خه  به وه مووشییه ر هه  سه آی گونجا و رك، له یه شوه
تی  بایهتی، حیزب و حیز تی، خ و خیه آانی خزم و خزمایه  رگا پچیده  و له یی و واسته نده آانی گه گه ر آۆه سه
 نو  وتۆته  آه وه آانه ته  تایبه  رچه ویش له آان، ئه مه  گه  له بووه ر نه ده دا، رۆشنبیریش به م هاوآشانه له.  ند بووه به

 یا  ، یا راونرا و دوورخراوه ژموورده ژار و په ویش یا هه ت دا ئه سه هاتووآانی ده  بننه  له مه  نو گه  و له وه آانه تۆڕه
  ... وتووه رآه تی به سه اتی دهئیمتیازت دا  سه آان ده ره ر سبه  به ت و له  نو نیعمه  له ته وه ئه

  وردانهموو آ ویستی آوردستان هی هه  خاآی خۆشه م پیه  و به وه ینه رز آه  به نییه" س وی موكی آه زه" با دروشمی 
 و  وه ت آاته  ره م مافه  ئه س نییه آه. بێ  پ ده رینه  به هو خاآ تری له د مه ا دوو سهد ت موو آوردكیش سه و هه
  بته  وا ده وییه م زه  ئه ی ئمه  ب پاشاآه ته آه مله  مه نھا له م بۆچی ته به. وین آه ری ركده سه موومانیش له هه

 خاك و   به مه  و گه وه سته  ده  پشتی آولیسكان به رانك گوریسییان له رهنه ر و یا ده هنه ر ری ب ده شانۆگه
  .ن آه ری ده آانی سه ئینسانه
 رینك دانن ر سه  سه ی لهری ماندوویان ی سه وه  بۆ ئه  یه وییه  زه  پارچه و د مامۆستایان پویستیان به  قه بهران رۆشنبی
ران   فیتهرام بوو ؛ س حه موو آه  هه  له دان ساه كو سه یان به  دهو  خه  ون، چونكه  بخه مینه  زه و بسته ر ئه سه م له و آه
ر  سه ری له  دوژمن و دۆست شه ی آه و خاآه ر ئه سه ی له وه  بۆ ئه یه تره ند مه و چه د جووتیاران پویستیان به  قه به

 ،قووڵوكی   خه وه  ژماردنه ستره م ئه  ده ن و به آان بكه یری ئاسمانه مك، پش چاو داخستن، سه  و با آه آردووه
د   قه ندان به رمه هونه یاد بچت ؛  یش بت لهوك نھا شه ی پش خۆیان، بۆ ته وه یان نه ت و ماندوتی ده فه ئازار وخه

ك  یه ك یا پرۆژه یه  ببینن و فیكرهیونكی خۆما ی خه وه  بۆ ئه تركه ند مه  چه  پویستیان به آركارانی ب آارگه
د   قه  بكار به ؛ وه چاوی آوردستانمان بۆ رۆشن آاته نگووسته وی ئه  و شه وه كیان بكاته مش ن له آی درژخایه چرایه

آی ئاو  می تینوویه  ده یكاته  ئاو ده تره آو قه ت وه سه  حیزب و ده  آه ییه وییه و زه رمان پویستی به ركی ب فه رمانبه فه
  ...دی به دیوی ئه نه
  
  وه ته  نه  ن خاآی خۆی و له  خاوه ی آورد بووه  داب بن ئۆخه و رۆژێ یه هو خاآ موومان پویستمان به هه
و نیل دانی پدا بنن  رده ریای ده  تا ده وه لیجه ی خه  گوچكه ریكا، له مه آانی ئه آگرتووه  یه ته  بۆ ویالیه وه آانه آگرتووه یه

  ....ژت ری ده  سه  آورد له زاران ساه  هه ی آه وییه  زه و بسته ی ئه قینه نی راسته  خاوه ببینه
ك  یه نین، پویستمان به  خاوه مكه مانان ده  ئمه ی آه  ناشرینه مه م گه دا، له یه رده  و به م بگره دا، له یه  و آشه م گرمه له

شكرت؟ پرسیارك تا  وی دابه رك زه  چ پوه  به"!!! ره پوه" ویش  ئه. وین ر رككه سه ش لهمانیموو  هه ب  و دهخاه
  !آات یان سای دی ب ده ده
. ن ر آه سه ختی له ب رۆشنبیران جه  ده یه مه ئا ئه. آكی دیش نا  یه بنیرت و به وا ده آك ره  یه وی به رك زه  چ پوه به

و  قی ئه حه وا نابینرت، چا شاعیرێ موسته ی پ رهو ركی دیش زه بنینرت چ نووسه وا ده وی پ ره رك زه چ نووسه
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رووز  آانی عه حره  به ریان له  سهآیشیانردوو  ههكیشرج  مه  بهقی نییه، حه موسته و چ شاعیركی  وییه  زه بسته
ب   دهشمای بابوباپیران  ژر ره ی و رۆمانووسكی دی له  باخه وی بخاته ب تاپۆی زه رناچت، چ رۆمانووسك ده ده
   ئاسوودهب نووسك ده سووت، چ رۆژنامه ت دیی پ ده  تا حكوومه وه آاتهپات  زاڵ دووپات و ده ی السوخهآان یته به
با و  وا نه وی پ ره و زه  ئه ات، آه بك ی دیكه آه نووسه ماشای رۆژانامه  ته وه  چاوكی سووآه ی به آه وییه  پاڵ زه له
  ...ش ره ن تاپۆی چاره  خاوه  س ببته ر خۆی و به نھا هه شكردن بدرآن و ته وی دابه زه یآان  نھییهوێ یه ش نه

ك  ب یه ت ده نگ بین حكوومه ك ده یه  ئاشكرا و به ر پی خۆمان و به  سه وینه ب رۆژك داب بكه ی آورد ده ئمه
وی  تر زه د مه ب سه  ده وه  ئه،وا ببینرت رهتر  د مه  چاآترین شاعیر سه ر به گه ئه. بت وی هه خشینی زه ری بۆ به پوه

وتی تی   خزمه لیقه ش شاعیركی ب سه نده ر هه  ههآا تی وت ده رك خزمه ی فیته هند ریس، هه  چاآترین فیته بدرته
  . آردووه

ت آاتك   چاوی حكوومه ینه ست بكه ب ده وێ، ده آه رده وی به بت ئینجا زه تی هه  ساڵ خزمه ب ده ك ده مامۆستایه
   و هتد یه تی هه نھا نۆ ساڵ خزمه م ته وی به ن زه  خاوه ته ك بووه مامۆستایه

  آرت له ر رچاو ده ن پوهیا  آات ده نگه ل نه م گه كی آوردستان به ر خه  سه خشرته وی ببه  زه نگی تیا نییه هیچ نه
  ...ی هاوتیستۆموآردن  ناوزڕآردن و آین و دهپناو

  
 رووی   له ره وه آی گه یه ره نجه با په... ت دا دۆڕاندووه سه ڵ ده  گه وی له  گره ی ئمه آه ره ڤه  ده  له میشه رۆشنبیر هه
  تانیش ببته ره ژاری و بده  هه  نه وه رانه وی نووسه  ته وشك به  خه رگرتن ببته وی وه  زه  و نه وه ینه داهاتوو بكه

  ..ی لبووردووی ولهپسو
 و پاداشت  مه  و ئه وه ته آو میرات ماوه  بۆمان وه وه عسه  رژمی تۆتالیتاری به  له یه مه م گه ئه :  ش هدوا وت
 پاداشت  ن به و شایه می ئه رهه  به ی بكات آه وه ی آۆنترات بكات، داوای ئهاواب د رۆشنبیر ده. ی نووسینآان ئه وموآافه

  .  یه های ماددیشی هه آانی، به وییه عنه ها مه  پاڵ به  له مكه رهه ، به مه هه ر نووسینیش به.   مافه بهیان كو شا  به نییه
  

 ئیسپانیا-دانیشگای آاستیا ال مانچا
   
 

 


