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  یادگار. ب..  ناوک دا  کاوهمی   وه له !ن که ن وهاوارش ده ده جیناحی هیجری لش ده

  
بی  کته مه ی به له ته ( کی باڵ کردووی کۆماری ئیسالمی واته لیچه  دوای ناساندنی مه به

ڵ  گه ک ده وه،  ناوک کاوه، ک خۆی وه، هان ئیسفه) ری زانکۆی ئیسالمی شه سنا عه ی ئه شیعه
قوچن وقسان  کات وچاوی ده رزی قایم ده  عه گات و چنگ له ئشی پ ده، ویت ب ئه
  . !وێ که ده! وحقوقی قیقی ی حه له سه بیری مه ڕن و وه په ده

دان باری  سه  به له، جاران دی بۆچی جارک له ئه!  یاساکان حای؟  له نده وه ر ئه گه ئه، کابرا
الچوو و  وه، ئیسالمی ی کۆماری حوکم وئیشاره به، تیی رایه هکانی ڕب یه تیی سایه تیرۆری که

تی  تی و تۆمه یان بحورمه و ده،  ی سزده ی سیاسی پاش کۆنگره مه زفکراوی ناو گه حه
دۆستی معبودی   و کۆنه هیجروه ی په هۆی هزی چه  به شه  وگوڕه شه ڕه واو سازکراو وهه ناڕه
قیقی  کاو پرسی حه چه هاتی وویژدانی نوستوت ڕانه نگ نه ده جارک وه،  وه ده غه تاری نه وقه

ندین کادرو  تیی ئاشکرای چه سایه  تیرۆری که ت به باره سه! ؟ وه هاته بیرنه وحقوقیت وه
تی  منییه ی ئه رپرسانی شوعبه ی به هۆی ڕاپۆڕتی دوژمن ویستانه به،  ی کۆیه رگه پشمه

، رمی باشور ی ئاسایشی هه  بنکه به، ڕی دا پستی مه  قالبی گورگی له ساوامای ناوحیزب له
 :  واته زکارییه م ناحه رانی ئه  بکه  له وه ریسوایی ولپرسینه، ی که نجامه تی ئه و عاقیبه

نیا  ته نه، کیل نابانی وه نابت وجه جه،  وه رمه ن ئاسایشی هه الیه له، )کۆ زا وچه ید ره سه(
و  قی ئه حه ست وهاوکاری نابه هاوده  بوونه بگره، ن وون وهههات و کپ ب  نه نگتان لوه ده

  .  تیرۆرانه
قی  رچی ناپیاوی و ناحه هه!  و حقوقییه؟ وایه   ڕه بۆ ئوه!! یۆ کوڕی تگه،  باشه

یفی خۆتان   که ل بکرێ وبه ی حیزب وگه قینه قی شۆڕشگانی ڕاسته رحه ده،  یه ونائینسانی
  کان له یه کی ڕاستی نمایه نیا گۆشه  درکاندنی ته م به به، ن تییان بکه سایه تیرۆری که

لیل و سووربوون  ی ده وه  هنانه ویش به ئه،  کۆماری ئیسالمی ربه کانی سه... عونسرو
  بۆچی؟.  ئاورتان گرتووه، گر نه کانی حاشاهه ریان وخاه سه له
  تان له وه ودژکرده باتی نوخۆیی خه، خۆ ناو له،  وه یانه رگای دمۆکاتی ئاشکرا وله ر به گه ئه
تی  تۆمه به، کرێ کان ل ده سنده  ناپه وه کان وکرده  وگومانلکراوه ه  هه ته رسیاسه رامبه به

رڕق   به وینه که وده، ناسنن رممان ده زگای ئاسایشی هه  ده به، درۆ و ڕاپۆرتی به ساخته
ستی  وێ ده تانه ت ده نانه ڕگرن وتهش  وه ره  ده له. رنان ده  و حزف ووه وقینه

ی   ڕبه ک زوو به ر وه وئستاش هه! کان ندشه  ئازادئه رسایته  سه ش بخنه شه ڕه سانسۆروهه
ربینی  تانی ده ره ی ده که  ئازاده ر و سایته  کاک عومه م دنیام که به. یپون خۆتان ده
  . ر  بۆ نووسه  وه رته گه ش ده که وهنووسرا تی رپرسایه س ناگرن وبه که له، کان ڕاستییه

 وناوی  بتکراو وونه واری زه  نه راره قه،  وه  مشکتانه پتان بم وباش بچ له، با ده
مرۆی  ربابانی ئه کانی ئه زیندانه  له ندین ساه چه، تان یه هاره م داشه هۆی ئه ی به سانه وکه ئه

ی کا  که  نازداره هۆی کوڕڕه شی به وانه انن وئهن  ده ی فتوای هیجریوه یئه مافیای سیاسی هه
،  وه بۆ بو کردنه، یشتن  گه ر که هه،  دراون سداره ستی رژیم ئیعدام وله ده به، فات مسته

  . ین که ی لده دوو قسه
  . یار عه١٨رووی  ی سه  شیعه ته  دا بوونه  بوغزو کینه  له ڕاستی که به، ماتان شوێ

ی شومی ٢٢ڵ  گه ن هاوکات کرابوو له مده  عه که، ندان ی ربه٢سمی   رێ وره ک له وه
  له، یی وبوونی ئاۆزی و شپروی رنامه  ب به  له جگه، ...و عاشورای!!! ندانی رژیم ڕبه
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 ڕق  ی هنده وه هۆی ئه به، شیدی حیمی ره ره، لیاسی دا ند قادری ئه رمه کاتی ناساندنی هونه
پاش تاریف ،  زریق کراوه کی سابخ وسابخ ومژووی سابخ پ ته  خه ی له وکینه
 (  پیتی گاته  ده که، حیم جنوب وشومال ولی کاره  قه ندی به رمه  هونه وسیفکی زۆروبۆر له وته

ولرێ زیاتر  رانی هه  سابوونکه ی به یمانییه رانی سوله سابوونکه،  داخی سابخ له) ) س(
  !! بێ رده ی سابخ ده ت وشه نسبه ی به  ڕق وکینه م جۆره گۆڕێ وبه  لدهجارک له
   که ی وشیارترو ئاگاتره وه  وله یه تی هه لیاسی رزکی تایبه ند قادری ئه رمه ت هونه به هه

ڵ   گه  بۆخۆیشی له نده رمه و هونه چۆن ئه، ندوباوی رساوی باندی هیجری ب وی به تکه
هیچ  به  که وه رو بۆته ختی حیزب روبه ن وه. پشی کۆمیسیونی س وه ی له تاتورانهحوکمی دیک

ری  شویقی کاری هونه جیاتی ته دراو له ده  ناوبراو نه ری به تانی هونه ره جۆر ڕگاوده
، رکردن  وده وه دوورخستنه هدید به ته،  ناو شۆڕش دا  له ی که ره گرتنی هونه ت خزمه وبه
  .  وکات کراوه م ی ئه. ی کادروپ ک زۆربه روه هه
ندی  رمه  هونه تیان له عوه ده، ن سمه وپش ڕه مه له،  سمه م رێ وڕه رانی ئه به روه به، ها روه هه
 و ناوبراویش  ندان دا کردوه ی ڕبه٢  شداری له بۆ به، ندی قشبه اللی نه جه، هابادی مه
هابادی  ی مه رده  پشتی په م له به،  داڕشتوهری خۆی   وپالنی هونه بووی کردوه  قه وه ده به

تکشانی  حمه ی زه ه  جژنی کۆمه ی ناوبراو پشتر له وه بیانووی ئه به،  وه یه ستیزی
تی  سایه  تیرۆری که وه ئایا ئه، !!!!ن که شی ده ب به،  ری کردوه شداری هونه کوردستان دا به

ڕانی  نگی ڕبه  ئاهه ی به وه  ئه وا دیاره. !!  دمۆکاتانهو  ماشا له !یه؟ ند نی رمه هونه
   . ی ل حاین نده وه رئه وهه، یه دمۆکات نی، ڕێ په نه  هه ی ئوه ستراوه ربه سه
ن   بده ی ئیجازه وه  جیاتی ئه له، م که  پشنیار ده نابانه س وجه و که ش به جارکی دیکه، من ئه
پش  وه ی له و نووسراوانه ن وئه کارخه بۆخۆیان مشکیان وه،  وه نه هوان فیکر بک ی ئه  جگه له

دوای ڕاستی  ن ووه ر بکه سه ی له وسته و هه وه  خاڵ بخوننه ت و خاڵ به  دیققه به، وئستا
کانی  ت وپیالنه ی فتوا وخه یئه  گژاوی باندی هه ون و خۆیان له کان که له سه وناڕاستی مه

ن وبا بۆ  رباوژن ورزگار بکه ده...  کرکاری زۆڵ و تیرۆریست وکوردفرۆش وال رامی مه هاومه
  بنه  چیتر مه زارکانیان بن و ئوه رمه ری شه مده وخۆ وه  ڕاسته م بانده جارکیش ب ئه

 . !شکرێ واشینی پش سیایی له که
  یادگار. ب 


