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مرۆڤ، ژیانی پیدابوونی ل ســـرەتای
بچند ،ئاشـــكرای ك الی ھمـــووان
جیاواز دوای یكی لـــ یك قۆناخكی
ئاینپرســـتی و بیركردنوە و لـــ ڕووی
و وجـــادوو خپرســـتی و خورافـــات
و نخوندەواری ســـرەڕای و فسانئ
برەو یك تگیشتن پاشان ل درەنگ
ل دواتر فـــراوان، و ئاۆز كۆمـــگای
ئابووری و ڕامیاریی و ڕۆشنبیریی ڕووی
و بیر بم قۆرخكردنی ســـند گشی
ســـرۆك ھندك ل الین ئایدیۆلۆژیان
بوو، ك بـــردەوام خـــل و دەرەبـــگ
بسادەیی ھۆزەكی ژیانی دەدا ھویان
ل دوور ژیـــان و داخـــراوی بمنتـــوە
و ھۆشیاربوونوەیان و ڕچك شـــكاندن
و خۆشویستی نیشتمان فربوونیان بۆ
نتوایتی تنھا بكو نتوەپرستی،
تنانت نكوتبـــوو، بـــر گوچكیان
كرابـــوون ەرـــز دوورە وا ھندكیـــان
و كوردســـتان داگیركرانی نیدەزانـــی
و ھۆز سرۆك سیاســـتی دوژمن كی؟
دەبت تنھا ك ئوەبوو لمدا خلكان
بن بیاردەر و ســـرچاوە مرۆڤی ئوان
بكرت كچ ئـــوان بۆ ھـــر دەبت مل

ڕۆژان ل ڕۆژـــك نوەك نكرتوە بیـــری و نبت كـــس ھیچی لبـــار
تاوەكو ناوەڕاست ڕۆژھتی ل وەیم شـــب نمنت. پویســـتیان پیان
زۆر ئگرچی شارستانییت ل ك دوورە دەكرت پیەو ڕبازە ئم ئستا
باسی رەكمگ لرەدا ئوەی شـــكاندووە، ڕچكیان ئم ڕۆژئاوا ل وتانی
كوردستانییكان ژیانی بگوترت ناتوانرت ك كوردستانیی كۆمگای بكم
بكو شارستانیی تواو و ڕچكیی شـــكاندووە ئم ڕەھا بشـــوەیكی
ســـندووە، پرەی دەرەوە دونیای ل تگیشـــتن و ژیانی شارســـتانییت
دادەنین مدەنی و بڕۆشنبیر خۆیان ھرچندە ھن مئ ل زۆرك بم
بر دەیانساڵ ك كالسیكیی شوە بو نین، ھۆزایتی خ و دەستبرداری
نكۆی ك بپیرۆزتری دابنن نتوایتیی بكنوە ل و بیر ھبوو ئستا ل
بزانین دەبت بم .كییخ كۆمگایكـــی كوردســـتان ك لوە ناكرت
شارستانی و نیشـــتمانی و نتوایتی ئرككی چند ل پاڵ خپرســـتی
ب و پشكوتن كاروانی ل دانبین ئوەی بۆ بیزانین ویســـتپ ك یھ
ھۆشیار زۆر كورد تاككی ھر ســـر ل ویســـتپ بۆی دەوت بوونمان،
ھرمی چونك دابنین پش ھموو شـــتك ل بوونمان بیـــن نتوایتی

.دای بوون بدەوت ل ھوی كوردستانمان
میرنشینكانی دەوت و ھوەشاندنوەی بدەینوە بۆ دواوە ئاوڕك ئگر
و نیشتمان خۆشویســـتی مانای نتوەو ل تنگیشـــتن كوردی بھۆی
ســـر قۆناخی ئســـتای ینب .ئگر بووە خل و بـــ ھۆز گرینگـــی دان
پشكوتنكی باس كران پشوە ل ی كوانئ ھرچندە لگڵ كوردستان
خیتی دان بن گرینگی و مدەنییت تگیشتنی ھی لڕووی برچاو
نووسینكم لگڵ ھروەھا . مدەنییت پشكوتنی بۆ كستربب ك و
ل بیر ك یگشتی ھب خكی و ئۆپۆزسیۆن و بۆ یاخیبووان ترم پیامكی
ل یھ لوێ لرە و ڕەخن و گلیی ھرچندە نتوەیی بكنوە پیرۆزی
كسان بم ھندێ و حوكومت كمترخمی ل بھندێ الین سبارەت
و نتوایتیی ھۆشیاری بۆ بین بھز بناخیكی مئ دەبت ســـرئنجام
سر ھر دەبت بگڕینوە ھبت ڕەخنش چاوگرتنی. ئگر ھاتوو لبر
بۆ وای تكام نووسینكم لكۆتایدا نیشتمان، خۆشویســـتی و نتوایتی
خۆمان خاكی دەبت بدەین پ نتوایتی پرە ڕۆشـــنبیریی مئ ئوەی
پارچیی ببینین بیك كوردستان ســـرتاپای بوت خۆش خۆمان و زمانی
بر ناوچگری ینبخ تگرە دەبت بكین نتوایتی نوەكانمان فری
خورافات و و ســـیحركردن جادو و و نخوندەواری و ئاغایتی و تیرەگری
و نتوایتی ھۆشـــیاری ڕگر لبردەم بـــووە ھاتوو ئگر ئایینیـــكان،
نابت ھبت تدا دیموكراسی و مدەنی ك وتی ئو چونك پشكوتن
پیرۆزتر و ببرز بـــوون نتوەیی ھردەم ،مكانچ بـــم گرینگـــی بدات

دابنین.
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