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  مان  آه له گهدسۆزانی موو  بۆ هه
  خۆیی آوردستان ربه و سه وادارانی ئازادی ڕۆشنبیران، بیریاران، هه

    شۆڕشگری آوردستانآانی رگه دسۆزه پشمه
  ی آوردستان مدیده  سته یهاوتیان
  زانن وه ده ته ی آورد به به نه وانه موو ئه بۆ هه

   
وه، وا له  بته ان نزیك دهرگام گریس وا له ده و نه مان ڕكی ب ئه ی شه و بالۆره ترسی نگی مه زه

و  نگ وێ شه یه ده. آات ان دهانمآ وی مناه ی زڕاندنی خه په هه. نت را داده ان گهآانم آۆنه
گریسی دوژمنانی درینی  ی بۆ دی نه و ئۆخه مان پارچه پارچه بكات آه شۆخی نیشتمانه

ڕك له  وه، شه ان بگرتهم مایه یاخه ته  به خه و یه سته هڕكی د شه. وه مان بگته آه له گه
  . ر هیچی تری به دواوه نیه ده ردانی به رگه و سه ماورانی



  
  :آات رزی آوردستان بانگتان ده ربه هیدانی سه ڕۆحی پاآی شه

و  گریس آی نه یه سته وه، ده ترسی نیه؟ هۆشیار بنه نگی مه ن گوتان له زه وه ئوه  هۆ آوردینه ئه
وێ دوا ئاواتی  یه و ده آات آانتان ده وته سكه باربردنی ده و پاشۆڵ پیس آار بۆ له نیشتمان فرۆش

و  گریسی و نه ماع ڵ تۆوی ته په ستكی چه ده. چاڵ بكات به مان زینده آه له هی نوی گ چه وه
و  تی وێ آۆتایی به چیۆآی آوردایه یه و ده آات و آشه له دسۆزان ده قن چه  دهآی ره دووبه

  .مان بن آه له خۆیی گه ربه سه و ئازادیخوازی
رز  مانیان په آه له آی گه یه موو ئیراده ه هه سا13تی زیاتر له  آیه و یه زانن پارتی مووتان ده هه
ڕكی آاولكارو ب  ی شه ریبه ی آوردو زه دان ڕۆه ستیان سووره به خونی سه و ده دووه آر

. نن یه ران به ئاآام بگه ونی داگیرآه مابوو خه مان داو زۆری نه آه له ی گه زاران ڕۆه دادیان به هه
  ونی ئازادی و خه تن ی پشكه وه وڕه ویست ڕه یانه و دوو پارته ده هی ناو ئ نه په سته چه و ده ئه

رو  شایه ك عه  آورد بریتیه له آۆمه،لمنن موو دونیا بیسه تایه بۆ هه و بۆ تاهه ن وشار بكه گۆڕه
نی هیچی تر  و الوه شایه ری بهڕو آوشتارو آاولكا وتوو، له شه ی دواآه ماه و هۆزو بنه  تیره
و  وێ مۆری خۆخۆری یانه و ئستاش ده یانویست ده. آی تریش نازانن یه  آارو پیشهو هیچ نین

همكی  نه وه تایه بكه بوونمان بۆ تاهه وه ته و نه ن و آۆیاتی له نوچاوانی آورد قایم بكه تی جاشایه
  .و جوجامشتین ت آوڕی جنۆآه قیقه ی آورد به حه لمنن آه ئمه ویست بیسه یانه  ده.وره گه
ند ڕۆژانه  و چه له.  یه و مۆدرنه آی دیموآراسی یه و دیارده یه بژاردن به ڕوه ی هه وه پۆسه ئه
و دسۆزانه  ند ئازایانه نی دۆڕاو چه و الیه بژرن ده ی خۆیان هه رآرده ریكاتان بینی چۆن سه مه ئه
آانی  و آاره شتیوانی له پالنو پ نی براوه ستی الیه خاته ده ست ده و ده ن یه گه زینی خۆی ڕاده به
او ریك مه رز ڕاگرتنی ئای ئه او بهكو له پن نی براوه به شی الیه  پناو چاوی ڕه ك له آات، نه ده
آانی ئمه  و پارته آوردیه رآرده ریكا به سه مه ی ئه یه م پۆسه ب ونه  ئه.ریكا مه تی ئه یبه هه
ن شانی خۆتان له  سه ی تازه ناڕه خابنه ئوه زانن؟ مه یمانی ئمه ده ن خۆتان به هاوپه ئوه:  ده

  . بینیوه ی ئاوای به خۆوه نه ن آه مژوو نمونه ده و ژیاره ده وای ئه شانی پشه
  یه وه ته ی آه آورد نه وه ر ئه هس سوورن لهی  وانه هۆ ئه

و  ردین وه بۆ چاخی به وێ بمانگنه یانه و دوو حیزبه ده ناو ئه ی گو له په ستكی چه وا ده  ئه
. وت شكه وه بۆ ژیانی ئه ڕینه ن بگه و ناچارمان بكه وه نه  خاپوور بكهنو الدكانما شارو شارۆچكه
وانن  ئه. و تورك ب ره ستی عه ر ده تی به گبه و نه ن سه ی ناڕه ه آۆیلهوه ب ن ببینه آه ناچارمان ده

و جینۆسایدو  نفال وێ ئه یانه ده. ن ده و فارساندن درژه پده تورآاندنو  ن باند ره ی عه پۆسه
  .وه لیل آردنی آورد بژیننه ی زه پۆژه
 و وتنك موو جۆره پشكه سته له پش هه ربه و حیزبی له آوردستان به ری شایه قلی عه عه
. مانه آه له و تۆقاندنی هاوتیانی گه و ترساندن و دزینی سیستماتیك ی پاشۆپیسی رچاوه سه
  وه ری گانه روه و سه ت رعیه و شه ی عیراق وه ی بیناآردنه تكاری دسۆزو ب ونه وانن خزمه ئه

آانی  و تۆقاندنی ڕۆه  له آوشتنیست ی نه له ڕابردوو نه له داهاتووشدا ده و عیراقه بۆ ئه
  .یشناگرێ و هه توهگر هن آوردستان هه



. موو شتك پكھاتوون ر هه سه یاند له سعودبارزانی ڕایانگه و مه بانی الل تاله ك ناب جه یه فته هه
نھا   ته.نن یه ش ناب ڕابگه مه ئه. ن یه وه پكھاتوون آه پكنه ر ئه سه نھا له وان ته ر زوو زانیم ئه هه

 له ره و غازی یاوه الوی تی عه ن پارزگاری آردنه له آورسی جگرایهری پكھاتب سه شتك آه له
قین  و خانه رآوك ر آه سه آردنیان له قسه. ری عیراقی دایكه روه و سه ت رعیه پاراستنی شه. غدا به

  .مانه آه ته و حۆلكردنی میلله بۆ گلكردن
یدۆشن تا دوا دوپه شیری  ن، ده آه ماشا ده  تهلوب ی حه ره هق بهآو  لی آورد وه وان گه ئه

  . ڕكی آاولكاری ناوخۆ نی شه مه ی سووته ن به پۆژه كهی و پاشان ده تیاماوه
ی  و دوو حیزبه كی پاشۆپیسی ناو ئه ری چاوی آۆمه یه، خون به ڕوه ڕی ناوخۆ به شه

. ن ڕی ناوخۆ بكه ی شه وه گیرسانه  ههیر گه ی ئهآانیان باس سه له دیداره نده به وه ئه .گرتووه
ر بزانن  آرێ مسۆگه ی ئاشكرا ده نده وه  ئه.یامنر ڕی په ی له ماپه آه دو دیداره حمه وه عیماد ئه ئه

  .آرێ آان باسی ده و له ژووره داخراوه ڕه ش له ژر به نده وه ده ئه
  

  ین بوون بكهوه  ته و نه ین باسی آوردبوون رم بكه ب شه و جاره ده ئه
هوشیار ڕو  وادارانی شه  به ڕیسواآردنی هه،وین مان بكه آه له نووسی گه تا زووه با فریای چاره

  كی آوردستان ی خه وه دنه آر
  ری شایه با بوخ حیزبعه

  .دی به و ئه و خۆفرۆشتنی آاتی دی به و حیزبی ئه ی د به ی ئه دهرآر با بوخ سه
له ژر تیشكی ڕۆژدا آمان  جپیهآانی دونیا  وه ته موو نه آو هه و وه وه ته بین به نه ی نه تا آه

  ب؟ نه
  .دا ترسیتان بۆ لده نگی مه و دوا زه كی دسۆزی آوردستانه موو خه  ڕۆحی هه وه ئه

  .ترینگ، ترینگ، ترینگ
  .ن آه ڕ ده ی شه تی پكۆره آیه و یه پارتی
  .ن ده ی آورد دهل و ماورانی گه تی گبه درژه به نه

  .ترینگ، ترینگ، ترینگ
  ون تی بكه آیه و یه ستی پارتی فریای ڕۆحی آوردی ژرده

  هاواره هاوار
   
  


