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  ييِريباز طورجِريباز طورج! ... ! ... مدانةوة نامدانةوة ناالَالَبؤ وةبؤ وةم م الَالَبةبةي، ي،  سةيد باق سةيد باق بؤ كاك حةسةين بؤ كاك حةسةينييدلَنةوايدلَنةواي  ييتةا ضةند ووشةيةكتةا ضةند ووشةيةك

ئةو كة ..) ي ثريؤزبايِريزلينان و (بة،  سةبارةتي نوسي سةيد باقمن ئةو نامة كراوةيةم بؤ كاك حةسةين
 كاك حةمةسةعيد سةبارةت، بؤوة كردوالَدا ب ت و دةنطةكانلة كوردستان ني ييةكةي ثريؤزباييخؤ

  .  ئاراسي دةزطايتكراوالَخة حةسةين
 كاك لَبةهةر حا، دةربِرم سةرجنةكامن، ِريطة بة منيش بدةن،  بةِريزةئةو دوو مالَثةرة، ضاوةِريم ئةكرد

، ونةكردةوةالَ بينوسينةكةمش ي ئةوةلَلةطة  دريذ كاتيخوا عةمر،  كوردستان نيت خاوةينيعومةر
كاك ، وكردةوةالَ بي سةيد باقحةسةين  كاكيئازادانة نوسينة ثِر هةلَضونةكة،  نوسينةكةميدذ يكةض

  ..! يةيسوثةردميوكراس ئةوسةتا ي لة شةرقيهةر خؤ ي سةملاندعومةر فارس
  
 زؤر يلةنطةر،  كردمضونكة هةست،  بدةمةوةي سةيد باق كاك حةسةينيمالَنةم ئةويست وة ئةوة يدوا

 لَبة هةر حا.  كارةساتيك خوانةخواستةينةك من ببمة هؤ، لة نةخؤشخانة كةوتووةتيكضووة و وومت 
  ئةكةميمنيش سوثاس، كات مرؤظانةم ئة هةسيتي تةوسةوة سوثاسبة،  بةِريزي سةيد باقحةسةين كاك
 هةرطيز نةمئةويست،  لة دةست ئةداتي خؤيوا ثارسةنطئةو بةو دووشة و كةرتةم  ةزاينئم نةمالَبة

مم بداتةوة و بةو شيوةية هةلَبضيت و الَوة بةو جؤرة ي سةيد باقحةسةين كاك، بنزبرمن هيندة ووشةكا
 ئاسيت، "يزوتويكلَة ط" كةمن وةك  وضونكة خؤيان سوكةلَة ( وةك بداتئازيزانةئةو كؤمةلَة جنيوة 

  ) . هتد... كرةي شكاندوتانةشةبةو كةي،  و دةمثيسييالَبةرة
..! صبدو، بة ض زمانيك ئةدويت مالَت ئاوا بيت،  طةردنت ئازاد بيتي سةيد باقةينحةس كاك، يةيطرنط ن

 كردؤتةوة و و بة ت بريي لة ئةوروثا ضةند سالَيكةمن وةمزايني، طةيشتوو ت خؤيم ديارة لة فيكةالَبة
، ئةلَمانيا  وةكيتيكالَ وو ئةوروثا و بة تايبةيتثيشكةوتين، يةيئيرةش شارةزوور ن، تةوةويدا ضتخؤ
من . بة تاوان ئةلَيت تاوان و بة ثياو كوشنت ئةلَيت ثياو كوشنت، تةوةوي فراوانتر و ِرؤشنتر كرديبري

م ئةطةر ِراست الَبة؟ ... يان ناووةت كوشكةست ناشزامنو .......  بلَيمبةتؤنامةويت و حةز ناكةم هةرطيز 
من ،  ِرةمحةتييت هيناي هةردوو كاك تةحسني شاوةيس و مامة ِريشةيمادةم ناو؟ ...ت و بيتاواينئةكةي

؟ ...يتهةلَهات،  شةهيد كراي كة حةمة دوزيبؤضي،  بةِريز ئةكةم تا لة ذيانداي تؤتةا ثرسياريك لة
 يمالَ، دا دؤزيةوةصك يلة مالَ ي خويناويضةك و جل و بةرطيةكسةر ثاش ئةو كارة   سليماينيئاسايش
رانبةر دايكت  بؤ بةي وةك خؤت ئةلَييت ئةو دةستةواذةية سليمايني ئاسايشيبةِريوةبةر؟ ..! بووئيوة نة

 يةي نصيثيويستم ث  كارناكةمتيكيشالَهيض وو ي لة ئاسايش نيم وي ياساييككةسيمن ؟ ...بةكار هينا
 مامة صي هاوِرييرينة شةهيدة ئةو ثيشمةرطة د خيزاين برا وبةرانبةر دايك و، بةرانبةر من ثاكانة بكةيت

مةبة بة ناوبذيوان لة نيوان بةِريزان كاك مةسعود ،  لة خؤت بكةيبةرانبةر دادطا بةرطر،  ثاكانة بكةِريشة
ة ئةوان ثيويستيان بةو ووشص،  كاك نيضريدا هةلَمةلَيوبالَنبة شا! ! ؟ .. وةعزيان دامةدةو مام جةالل دا و

  . يةي تؤ نيانةسةقةت
تاوان و مرؤظدؤست و ص ب ئةطةرنةك بؤ تؤ باش ييةكي تةندروست من خؤشطوزةراينبة ِراسيت، زمبةِري

 يش دلًَسؤزي كورديك و باشييك مرؤظئةطةر خؤت بة.  ئةخوازميبؤ هةموو كةس،  ئةخوازميتكؤمؤمؤنيست
) تؤمةتانة (ئةوةطةر ئ خؤتة يحةقم تؤ الَبة نا هةرطيز، كةت قةلَس بووممةالَوة من بةوا مةزانة ، ئةزانيت

 يبةرطر،  بريت بينمةوةكة.. ة سوثاسم بكةيتحةق، نةتكردووةئةطةر لة تاوانيك ، ت بكاتنةبيت قةلَسوا 
بؤ ثاكانة ي، تؤمةتباركراوص ثي و تؤ تؤوة ِرؤيشتووةي ناو ئةو كارة بةئةزاين،  خؤت بكةيتلة بيتاواين
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 ئةو ي ئةجنامدةربةِريزت كة،  لة دادطاداةبسةملينؤت  خبيتاواين، ينةرةوة شةهيدة ئةو يكةسوكار
 لة ينةك خؤت بةو دةستةواذة سةقةتانة،  كردووتة ئةبيت وويذدانت ئازارت بداتيشئةطةر،  نيتكارة

 خؤت بِروانة و بري بكةرةوة لة كردةواكاين.  بدةيتةوةص ث خؤيتيسةبوور،  ئةكةيتةوةيوالَمالَثةِرةكاندا ب
لةم ؟ ..ئةكةيتي لبةو دةزطايانةش نيم كة تؤ طوماين سةر، من كةس ِراينةسثاردوومبة نيادلَ...! بةِريزم
 . ي سةيد باقئازيز كاك حةسةين، بة قينةوة،  من مةِروانةيووشانة
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