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  ) ) خوازراوي بؤ ناويك تايبةيتيوةلَاميك( (

 ي خؤم رةخنةي بةناو ترس ناترسم و بة يبين لي م شانسة لة مةِر تؤ ئةوةندة يبيئةو دةسةلَاتة
  تؤيكةض،) )  سنوردار بيتيئةطةرض ( (ةمت واية ئازاديةك هةية دةنووسم ضونكة قةناعيليدةطرم و لةسةر

  . ي ليدةكةي خوازراو بةرطريبةناو ليدةكةيت يكاتيك بةرطريشة نية بؤية قةناعةتت بةو ئازاديخؤت 
   ةكةيت؟ش ِراثةِرين لة من د ثييثرسيار يتؤ هاتوو

كردنةوة بةلًَام وا ديارة تؤ زؤر لة من مندالَتريت  بووم و لة زانكؤ دةستم داية بلَاويمن ئةو كاتة لة ئامادةي
بة هةلَويستم  مامؤستاكةم هةر وةكو ئيستا  كوشتينيلة دذ  مني ئةو كاتةي براكوذيو لة شةِر
  ! ي وةك تؤم سةغلةت كرد تؤ هيشتا لة دايك نةبووبوويخةلَكانيك

هةموو ي را ئةوةم هةبوو سةرةيام هيز بووم بةلَي هيشتا لة ئامادةييش راثةِرينتا من ي ئةطةر ضيبةلَ
ئ زؤر لةو زورناذةنةكاينيئةو مةسريانة. ةكانريكةم و نةضمة مةسنةك ئيمزا بؤ حيزب فشاري يستارووي 

يان ) ) يسئسةيدئةلرة( (ي  ثيشةوة رةمسيلة ريز) ) يحاشاحازر ( (ردييةكانحيزبة كو زورنايان كردؤتة
  . ينِرثةةلَدةهةلدةطرت و ووةكو مةميون ه

 يثارة  و ميللةت لة ئالتون و سةفةر سةرف دةكةني ثارة ميردياناييبةر لة ذير سي ئةو ذنانةيئةباشة 
 كوردستان يئةوان دلَيان بة ئازاد ني؟ئةوان ض ؟كلةوانطةية ووةك شةرةفخان دةكةنة مةيضوار كتيبخانة

  ؟ ئةوان هةقة و بنياتنةرةي و رةخنةخؤشة
 يئيميل( (ي  زيِريش ديوانيكلة بايت و بؤ دةكاتم ) ) فروخزاديفروغ( (ي باسم ثياويك  من ذيني بةلَ

 ئةو بةلَام ينووسينيش زؤر جار ووةك مامؤستايةك دةطةريمةوة البؤ  ي،م بؤ دةكاتة ديار) ) ديكنسؤن
 يجلدةستيك  وةك ذنيك وان ةداسةد ذنانةنس ئةطةر شيعر بن ياخود ووتار لة  منهةموو نووسينةكاين

 بيةويت بة زؤر  ووةك تؤ بيتي لة بةردا بيت مةطةر تةا زةين كويريك رةنطاورةنطيانيئالَاو والَا
  . مسيلَيان ليِربوينيت

 ئةوهةموو يكةضدادةنييت ك  نووسةري  ثرسيار و سةرسوِرمان لة سةر ذنةي بيست و دوو نيشانةتؤ
(  تيي هةية ناودةنيةي و ئةخالقي ئيداريميللةت و فةساد  ساماينردينب و بةتالَان ةيتي و جاشايبراكوذ

   مالَويرانبوون ضية؟؟يخاتر و ختور بيت ئة ئةطةر ئائةمة) ) خاتروختور(
 لة  و هةرةشةوةي خستة ذير مةترسي خؤ بة ئيرباهيم خةليل داو ذياينيجنيو) ) ميردةكةم( (ي ئةو كاتة
   بوبويت؟؟ام اليان خةينك يازادئ بة ،ي لة ض كوجنيك بوو طوناحييةكتؤي  براكوذي شةِريجةرطة

ةكات و  دييبخانةيةك كة بة ئاشكرا سوثاس كتي سيسةدهةزار دةداتة سةرقفلَانةي مةبلةغدةسةلَات
ة ئةوروثا ل بيذيك تا زياتر دةدريتة طؤرايني بةلَام هةزاران مةبلةغ قوتايب و طةنج دةكاتخزمةيت

 و يسريايةم ضاركردينيش بؤ  لةوة زياتري ثارةيكيان بؤ طةرم كات و هةزاران شةوتةشريف بينيت و
تةا ئةوةندة قسةيةت ( ( تطؤتةين و خؤ خةلكيك سةرف دةكريت كة ثيشيان نازانريتسةيران و طةِراين

   !خيزانة شةهيد هةية نان نية بيخوات) ) راستة
 ي ووةك خانوو زانكؤ دروست كراوة وامؤستاياين زانكؤ بيست و دووسالَ ثيش ئيستا بؤ مي قةرية

 وةكو تؤ ي طوناح و كةسيكيتةا جارجارة سايةق تةكسيةك زانكؤ فةرمانبةر دةدريتة مامؤستاياين
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 ، ماجستيريك دةتواين، بةلَام ئةطةر زؤرت حةزليية بؤنا نابيتة ئةم بةهةشتة يلَي كةس قةرية نةبيت
  ! و بييتة ئةم بةهةشتةوةوةربطريت) ) ي براكوذي ذير سايةئازاديةكاين ( (لة دكتؤرايةك

( ي  بةلَكو لة بارة خؤمةوة ننييلة بارة  من دةكةيت وي تؤيةك كة زياترين رستةكانت ئاراستة
 ينامةيةك  نةتتوايني منة بؤض بابةتةكايني كة ئةو نووسةرين كاتيك ئةوةندةش دلَنيا) ) ميردةكةم(

 لة كاتيك لة خؤت ِرانابيين  نةخويندةوارانةزؤر  بييتي ئةوة لة بايتيبنووس) ) مميردةكة ( (كراوة بؤ
  ،) ميردةكةت ( دييت و بة من دةلَييتقسة بكةيت) ) ةورةترط ( (لة خؤت) ) يياويكث ( (طةلَ

 ( يت لةويوة بطريت بلَيييت و دةمارش رابكيي دةتةويت بةوة سةرجننةخير تؤ لة خؤ بةكةم زانيةوة
  . !) )  ذنت دةكةميمن باس.. ئةها(

  :بؤ ئةجمارةت
ي  بلَيبةر خؤطةر رةخنةت بؤ كةسيك هةبوو بةرامزؤر لة خؤت بكة و خؤت بة كةم مةزانة ئة،بتوانة_1
 خةلَك ي خةلَك و ئيش و ِرةجني خؤتةوة وابزانيت شةهادةي وا نةبيت و لة كةمي سةهوويتا تووش،) تؤ(

ت و  سةروةمؤر بؤ دةسةلَات نةكةيت كة ئةوان خاوةيناتةوة و بة دة ثةجنةش فة لة دةسةلَخير و لوت
  ) ) .  كة نانيان نية بيخؤنمالَة شةهيدانةن ( ( ئةوساماين
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