
  ! و به سهر مردوواندا ھهڵدەڵێمله دەست زيندووان ڕادەکهم

  

زۆرجار ئارەزوو !  لێ ناگهڕێ  و ژيان بهر نادا"مهرگ" به�م! باسی زيندوو و مردووی کهس ناکهم. ووسموتم ئيدی نان
هر مردوواندا  و به سناگهڕێ، له دەست زيندووان ھهڵدێم قهت پهنام بۆ نووسين نهبردبا، به�م مهرگ لێ  بريادەکهم که

  .ڵێم، دەڵێی بۆته فهرھهنگ و له گهڵم دەژیھهڵدە

  

، ھهر له تهمهنی منداڵييهوە، ئهو کاته ڕەحمان دەرمانخوارد ەيان ساڵه مهرگ بۆته سووژەی ژيان و نووسين و شانۆکانم د
 ئهو کرا، ھهتا مهرگی دايک و باوک و خوشک و برا و خاڵ و دۆست و ناسياو و خزم و کهس و مهرگی ھهموو

  .کهسانهی که ڕۆژانه ھهڵدەواسرێن، له دار دەدرێن، بهردەباران دەکرێن و به کۆمهڵ ژەھڕئاژێن دەکرێن

  

خۆم دەدزمهوە، پشت له جهنجاڵ و ھات و ھاوار دەکهم، له ھهر شوێنێکی ئهم جيھانه بم، ھهواڵهکان به شوينمدا دەگهڕێن 
 ڕزگارم ، بۆ ئهوەیھێندە له مهرگ بێزارم، دەلێم له خۆمی بگرم! و دەمدۆزنهوە و له گهڵ مهرگێکی تازە، دەمAوێنهوە

  .لێم ناگهڕێسهی ژيان بێ، له چنگی، به�م وەسوە

  

له . ، بێدەنگ و مات له سووچێک دانيشتبوويرۆرکراوداتهنيا يهک جار بينيبووم، ئهويش له پرسهی مهرگی کهسێکی ت
بوو به پزيشک و له دوورگهيهکی کۆنه يۆنان . دەچوو بۆ يۆنانفهرانسهوە ھاتبوو، چهند ڕۆژێک له ھولهند دەمايهوە و 

 گوند و ،زادی کهسێک به ماشێنهکهی لێيدەدا و لهشی نهحهساوەی که سهردەمێک بۆ گهيشتن به ئا ئهوڕۆژەیدەژيا، ھهتا
   . دەخاته سهر شهقام، دەپێوار و شاخهکانی کوردستانیشا

 و بوژانهوە، بێ ئهوەی خۆی بزانێ له دەروونهوە دڵی دووچاری دوای چهند مانگ چهشتنی ژان و ئازار و تهنيايی
خوێنڕێژی دەبێ و ڕۆژێک دواتر چاوەکانی بۆ ھهميشه له سهر يهک دادەنێ و برا و خوشک و برازا و خزم و کهس و 

دودا ناسياو، به ھهواڵی مهرگی خۆی دەتهزێنێ، تا ئهو شوێنهی برا شاعير و نووسهرەکهی، که له چهند مانگی ڕابوور
  . ماڵ به کۆڵ له نێوان يۆنان و ھولهندا له ھات وچۆ دابوو، له گهڵ ژانێکی بێ بڕانهوە ڕووبهڕوو دەکات

  

 يۆنان که جێی ڕابوواردنه نه مردن، له دوورگهيهکیکهم کورد بێ که پهيکهری دوکتور جهعفهر ئهيووب زادە ڕەنگه يه
زاران کوردی ھهڵوەدای ئازادی، گۆڕەکانيان له سهراسهری ئهم به تهنيا دەمێنێتهوە، ھهروەک چۆن دەيان و سهدان و ھه

  بۆ دەبێ وابێ؟.  به�م ناکام، بۆ بوونی ميللهتێکی ھهڵوەدای ئازادیهجيھانه، نيشانهيهک

  

  ڕەشهمهی ئهمساڵ

  برايم فهڕشی

  

  

  

 

  


