
     ؟؟؟..وت  مزگهیان فتوای.!  دادیت سه ان ؟ دهیکام نهیک خه  

    ب یر مال غه که  

کات  کان ده هییموو ئازاد ھه مان ، چونکه که له  گهیرانینب شهۆڕموو  ھه ۆب  سوورهیپۆگ ووداوهڕم  ئه
 یک سان محهید. یکان ره  بکهڵ گه ت لهن هی گه ادهڕت  سه  دهیکیر شه  ، دووبارهیۆ خیش هڕ یئامانج به
  .اردانی بی رچاوه سه بوو به ئه وت نه ، مزگه هیوا بوا هم فرمانک سست ر داد وه گه هی وه ئه

م  ه قه له" دیمولح" و " خالق ئه ب"   کووشتن ، یفتوا,  نیزمان برکردن ،  وسا  ، ھهلغاو کردن یکلتوور
ت  سه  دهیزگاکان موو ده  ھهیچاو به ووناک و بهڕ یژۆڕ وه ، به کانه وته  مزگهیۆندگب  لهدان
 ی وه ک ئه رن ، وهبژ ده ووقپ ھهقت  نانه ، ته وه مدانه  وهت ،بڕ په دهر  ، تول  و ھهیمانسل له
 یسالمیئ.  وه ارهیمان و پرسڕرسو  سهیست بنده خاته دهیۆت خ سه دا ده رهت ، لب ان نهیوانیش مم
   . ی سا١٥ یک هی پشووییکات ، دوا ده خه هیو سته  دهیڕ شه وو لهڕ،  وه رگرتنه نگه سه  لهیاسیس

 ی وه ئه  ، کهیتک هی و ی پارتیت سه  دهۆب سالمهی ئیانکموو با  ھهیامی  پهۆوخ استهڕسان ید
 یکان هییند وه رژه  بهیسان پاراستنیش د مه ئه ن ، وهی س ناکه  کهۆش بین و حسابی کهی ت دهو بمانه

 یت سه  دهی هییوزا م فه له. ب و فارسدا  توورک ، ئارهڵ گه  لهیرتیکایر شه به سالمهی ئیایجۆلۆدیئا
. کان  و ئازادهۆخ ربه سه مه ه ن قه  خاوهی نهیرۆ زیاوکڕ ه و دییوای ھ بی رچاوه سه به وه، بو هیدات

 ۆم  ئهی وه ئه. ستبدات ده  لهیۆ خیت هییرع  شهیت بهیتا  به ر کردووهول  ھهیت سه ده  لهیش وا مه ئه
ناو  دراو لهگ  وهیکوسراور ن سه له) ڵربایرھاد پ فه((ک کاک  ن وهکاندا د ئازاده نگه ر ده سه به
 داد و یستو ھهب.  هیدا تیووتڕ یت  ئافرهی نهو هیکان ،گوا هییسمانۆئ تانه سوویتووکڕ په
 یۆ خی بوونیت جاسا ناتوانی دات که شان ئهیت ، ن سه ده ر به  سهی ره نووسه نهۆم ک  ئهیدان قهۆئاب

بوون و زا له هییتی بر ییاسای یپینسیپرب هیگا مهۆم ک له کهچون(  نا شارستان یک هیگا مهۆک له وه بکاته
 ی وه ره ژیووڕسان ید). زبنی حی هییزک  تهین  خاوهی وانه ان ئهیک  هی رهی تۆ بیزبی حیوو هم ه قه
موو  شت ئوسمان و ھه رده  سهیکان هرگ ب جه ووداوهڕناو  وه  خستهیۆ، خ ت دووباره سه ده
ان یت وان نانوس  ئهید به  کهۆم  ئهیکان شه رکه  سه مه ه  ئازا و قهیم ه ه قیتریکان دهیھ شه
م  ئه هییسان دوور نی، د) انیکان هییمیئقل خشه ان نهی( دات کان ئه هییزبیح مانهی  پهیر وه ته له
رھاد   فهکاک.  تم بخرۆشت بنگ رده  سهی  تاوانهیلیک فا  وه وی گووله  بهڵربای کاک پی هیی له سه مه

. بوو  ئه وانه چهپ ووداوانهڕم   ئهینجام ر ئه ،سه هیشتایردا دابنول  ھهیت سه  دهی هییسا ر له  گهڵربایپ
کفن  به زگهۆخ( گورگان خواردوو دا   بهیۆ  خیمان سلۆب وه  گواستهیر نگه سه که ره م نووسه ئه هیۆرب ھه
م   ئهیانوویب..!  ی گرتیش کهئاخر.  وهۆان نابیۆک بوو ب هی ه  ھات تهیر سه  بهی وه ئه) . دز



، )  ک پارهو ب نخانهیند  بهی وه ره ده  لهیندانی مانگ ز٦( یکان نجامه رئه ده له ،گرنگتره رھاته سه به
م  ر ئه سه  بهڵما کرد به) ی که کارهۆھ ت و  باعه چ قه( ت  سه ده چونکه
م  ر ئه سه دات بهی ئه داھاتوودا   لهی هییژووم رسه و ده  و ئهیکان هیروون ده هییر گهیکار له جگه . وه ره نووسه

 ی وه ته ر نه سه  بهی ساتانه و تاوان و کاره موو ئه ر ھه سه  لهیاسی سیسالمیئ.  دا مووچاوانه ده رهۆج
ر  ، ھه بژاردووه ان ھهی کوردوستانیران رکهی داگیر نگه  و سهیستو ھه، ب شهیم ھه کوردا ھاتووه

م  ،به وه ره ده تهۆھات م نه ده ان لهی ،فزه دهیمد سته وه ته م نه ر ئه رامبه ھا تاوان به زاره ر ھه سه له هیۆب
و   ئهیووتڕ ی نهو زگهۆخ( کان هیی ئوسمانیتووکڕ په ک لهت  ئافرهیۆر تابل سه له

  ).سری میلھاکان مه  بهیارید  بهی ،کردیب ره  عهیاقع که هیبوا کورده ته ئافره

سالم و ی ئیزۆر و س به اند ، لهی گهان تیایر ان ،ئاسمان و دهیکان نده وهستوپ الکان و ده موو مه  ،ھه
  .نرب سه وه  ملهیپشت ک بزن له رھاد وه فه ان داوهیش وه  ئهیفتوا  ، وهیۆان بیستیو شهۆخ

زار و  ن ھه ب بوون ،ئاماده ره ه توورک ، فارس و عیکان تانه سوییۆم پاشک رده ھه  ، کهی کوردیسالمیئ
ن ین م ئاماده به. وه نه ن بکه خویتانکان خ هییبیل سان سهید ان وهیکان ر خاتره به ن له ر بکه ک شه هی

 یست ژھهۆڕژئاوا و ۆڕ باکوور ، یکان جوانه هۆڕ ید بووبیھ شه ک باس لهان سرودی ک د هی به
 یر مبه غهوت و خواو و پ  مزگهین ال بوو ،خاوه  مهۆ خییوو زنه  خهیعشووق خ ھهش. ن   کوردوستان بکه

ستاش کرد و تا ئ تان نه دا ، فزهی دارهس  لهی سووریعس  بهی فاشیمژڕ  کهۆ بی مانان بوو ،ئهموسو
ت  بیحتان ،قه رکردووه به کانتان له به ره  عهیژ و مانگ و ساۆڕم  ، به وه تهکر اد دهی ی نازانن که
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