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  شرزاد شر ... "لی کورد  ی ئازادی گه شخه گرانی مه ی هه ئهک پیرۆزتان بت  ده"

یلول و  ر دوو شۆڕشی ئه ههتی کوردو  رکردایه  سه  رم له  گه زۆرکی زۆر پیرۆزبایهموو شتک   هه ر له به
ر  ی سه  بۆنه به، م که ده کانی تر سیاسیه  و گشت هزهتی نیشتمانی کوردستان کیه ی یه که گون و شۆڕشه

م  ی ئه  نۆیه وڵ و کۆششه  هه و  گۆڕ و ئه ددامی گۆڕ به کانی ڕژمی سه خۆفرۆشه ی جاشه وه دانه هه
ی بۆیان  یه  تازه ته رفه  ده م مانی ب ئابۆ و له  زه جارکی تر سوود لهی  وه بۆ ئه، ن ده  ده کرگیراوانه به

  خانهن و  یان بکه که   تاریکه  ڕابردووه یدان و شانازی به  مه وه  بنه "رزانه ربه سه"رگرن و  و وه ڕۆخساوه
  ... ن هرخان بک  بۆ تهتی یان ی تایبه ن و مووچه نشینیان بکه

سوکاری  ی که ئاراستهت  تایبهی پیرۆزبایی  نامهزانم   پویستی ده به   دا پیرۆزه له ڕۆژکی وا ها  روه هه
می شۆرشگرانی کوردستان  رجه کان و سه سیاسیه زیندانی یهموو  ههان و ک نفال کراوه هیدان و ئه شه
   !... م کهب
نگ بگرین  ندو ئاهه ماوه ر شایی و زه هه وه  یه  م بۆنه بت به  و ده  مژوویی یهقۆناغکی ب گۆمان  مه ئه

 شادوڕین و  په ههر  ههویش  کو شه یانی و تاوه به رله  سه لهو بن  نگ نه  بدهزوڕنامانهۆڵ و  و ده
  ... ربین وه خته به
 یا   وه مک بجووته هدی که هدی دا ی خۆی  جگه  شان و له ر به ههبا ت بت  حمه پ زه شی مه ئهی  وه ئه

   !کن ته ههخۆی 
رات و  من و موخابه زگای ئه کان و دام و ده رگای بنکه ر ده  به له، م چکاوخۆرانه ر دون بوو ئه هه
خواردو  ئه ی سته پیاوانی ڕژم ودارو ده ی ستابوون و پاشماوه ن وه عسی بۆگه کانی حیزبی به نزومه مه

   !... کرد ور ده چه می خۆیان پ  و ده وه کرده کۆدهکانیان  کانی ژر مزه کانه ئسقانه
  کات له یان نهش  ب به مایه  ته به مان که ویسته خۆشه  ته سه  ده ین گوایه ده وا ئستاش ئه

 دان ژ سهمۆ تا ئه  کاتکدا هه له... عاشکیان بدات مه ی ونیمچه که تازه مه رهه بهکانی و  دیوانخانه
  !...  رگه تی پشمه زاره کانی وه  سیجله رو شونن له  ب ناوو سه رگه پشمه

تی کردنی   دژایه له  گراوه"یانگرنگ   ڕۆی" ی وه ر ئه به ر له هه،   گوانه م جاشه ئهچت   وا پ ده
کو  ر وه دیسان هه،  یه وه  ملیانه رشۆڕی به ومیدالیای سه  یه تکی باشیان هه  و خزمه رگه کانی پشمه هزه
  گرتۆتهیان  فچه و  وه پکردنه ئیستیماره و  لدان قه تهقوونبادان و  جمووجۆڵ و  ته وتوونه که  یانه پیشه
 ڕی  چاوهوستاون   ڕیزکی درژ وه رد و له وز یا زه نگی سه  ڕه به،  خۆبۆیاغ کردننریکی چاک  خهست و ده
  !!!بگرنر ت وه خهن  که  ده وه ئه

ڵ   کۆمه به گرتن و  له  هبوو ستکی بای هه  ده نگ که ناوبه  خزانکی خۆفرۆشکی به  که ش زانیومه  تازه 
ولری  ری هه وروبه  ده و له ت کراوه  خه قالوه ی شه شارۆچکهدانیشتووی ، ب تاوان هاووتی 23کوشتنی 

  ... ت دراوهویشی   زه پارچهخت  پایته
  !! !مووی درۆ بت یاخوا هه

   !.. وه نیا خۆمان بشارینه  ته وه  هیچمان بۆ نامنته رگه پشمه ی کۆنه ئمهوا   وابت ئه مه ر ئه گه ئهم  به
! ن مان بکه تاوانبارمانگرن و نهبا ، ن  بکه یشینن و خۆتان ئاماده تان زۆر مهری خۆ سه...  ی کوڕینه ده

  ؟ کۆی ینه و خواتان ڕوو بکه  ئوه!...  دووری نازانم  به وه ڕتان بت من ئه باوه
ی  ڕۆژان  له  که وه  بیر بنته  کوردم به ی نهرک ی براده  دیسان ووته کا که  ده وه  زۆر له مه رده م سه ئه

  -:یگوت  دهو وه کرده ده ی دووبارهی  که ته توپه  شه کوردییه  زمانه به   ناوه تیمان ناوه رگایه پشمه
  ؟... ن ده هۆی چیم بۆ لده ن و ده که باسی چیم بۆ دهن و  چی ده  ئوه
،  بزن سواری گایه، ایادونیا دونی (:یت سفی بکه  وه یه م شوه به،  وه شته وه ی ل ده وه ر ئه  هه مانه م زه ئه
  ؟!)   دایه حبه مانی قه زه


