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  ةحةمةةحةمةلَلَخاخا... ... خؤفرؤشان خةآلت مةكةن سوكايةتيان بة شةهيدامنان كردووة خؤفرؤشان خةآلت مةكةن سوكايةتيان بة شةهيدامنان كردووة 
  

ڕۆژانیش .  ی دابانایهآتر یه ن له گمه  ده، بوون وه آه یه  به فته آانی هه وه ی شه زۆربه ـ
موو   هه برا دسۆزتر بوون چونكه م له بوون به برا نه. ك بوون ر چاودری یه هه

یان موو آوردیش مای خۆیان، هه و بهآانیان آردبو موو ماه  هه .آانیان بیبوو سنوره
باتیان بۆ  ویست و خه  خۆشتر دهمووآورد  هه یست، آورستانیشیان لهو آسان خۆشده یه
ند  ی چه رمانگه هه.. رگا الیانبدات لهنھا جارك  ی ترس بتوان ته وه ب ئه  به،آرد ئه

ستان و پیان  ده  دی دوژمن و خۆفرۆشان هه لهیان  وا زرمه ی خه رمه گه جاركیش له
م  ئهو ش ملبشكنن  بیت ئازاد بت و ئوه ر ئه  هه م آوردستانه  ئه یاندن آه گه ڕاده

وی  شه كی شاردا به ندێ خه ناو هه آانی زستان آه له  سارده وه شه وك له شه..  آۆتایی بت خونشتنه
  نه  بده ربازگای قادسییه وت سه یانه  ئه  آهوه وی شاری سلمانیه خوارو  له!!او بوون  به رگه پشمه

   وه آانه تفرۆشه ی آورده میلله  ناو بۆسه ونه آه ن ده رهاوه به
 بت پاش  زامدار ئه وه شیه آی له ند جگایه چه ختی له سه میش زۆر به بت ئه هید ئه ی شه هاوڕێ آه

ندان   چهآۆیاو یدا به ئه) هید بوو دواتر شه (ی خۆیان آه تیپهآی  یه رگه مان پشمه ركی مان و نه شه
ست خۆفرۆشان   ده وته آه  ئهی رمی هاوڕكه م ته  به وه خاته سات دووری ئه ی آاره  جگه تر له آیلۆمه

  هشاردابوبوو نگ و باس به ت ده ڕۆژهه آهن،  آه ی پیرۆزی ئه سته جه هتی ب  سوآایه ردانه زۆر نامه آه
هید  شهآیان  یه رگه ند پشمه جاركیتریش چه!آان جلخواره!آان ییوسه آان،ده شه ڕهآان،ڕوو نیشتمانفرۆشه

ستی  ده له  آاآی برینداریش  وه وشه ر ئه هه..  ی پیرۆزیان آردووه سته  جه تیشیان به و سوآایه آردوه
  رد له یان به آه ریه هه، وه ڕانه آانیان گه  بنكهو ره و به وه رایهت و خۆفرۆشان دوورخ وه ی ده په چه

بیریان  ت آه  تایبه هات به ده نه ا ههدنی  چاویان به بوون  توڕه باری و هنده ئهداوانیان  ناوچه
 یشخۆفرۆشان.  وه آیان ل آوژاندونه  چ چرایهو..  وه آرده هیدیان ئه هاوڕی شهجمانی  به له
ریان  ر سه مۆ هه ائهتوتن  آه رسزاش نه ی به وانه ئهیشتن،  گهسزای خۆیان ردو بهمكیتر آاویژیانك  ندژه چه

   دوو س الوه ن، لهخت بوو  زۆر سهآانی آاآی بریندار زامه....... آرن یر ئه اوی سووك سهچ و به شۆڕه
  توانایدا رچی له  درژی ڕگاش خونی ل ڕۆیشتبوو، دوآتۆری شۆڕش هه  بهبووئسكی شكا، پی  چهقاچی
ی قاچی زۆر آورت  وه رئه به ، له بیزانن  ئوه ی گرنگه وه  ئه، بۆی آردآانی بوو بۆ ساڕژ آردنی زامه هه
 دڕلكی دارتاشی  نج به  ب به ی به یه رگه م پشمه قاچی برینداری ئهلت  شه و زۆر نه  وه هبت نه

   ..بكشت  ئاخك ههش رگه ترست و آاآی پشمهی آاآی دوآتۆر ب وه واسی،ب ئه و بۆی ههرآرد آوناوده
 آارانیش ه ههآانمان دابنین و  ه ههر بۆ سه چارهو  وه مژوودا بچینه  به ئازیزانم آاركی گران نییه

ستین و  رگاآانیان ڕابوه رده به ت له سه ر آورسی ده سه ك له نین نه ت بگه دادگایی میلله به
و  ر چووه سه به ئازاآان الو آوڕه و شخ و مهگ و آوخا ئاغاو بهبۆ ری  گاری نۆآهڕۆژ.... ستخواریانبین ده
تی  س سوآایه رآه ب آاتی خۆی هه ئه ربگرت، وه بكرت و خراپیشیان سزاب باشیان پاداشت  ئه
 ڕۆژانی ش ئمهمرت، یر بكرت و سووك بژی تا ئه دا هنابت سووك سه یه مدیده سته وه ته م نه شانی ئه به

   ........... بپارزینستی پیس  ده بات له ڕۆژانی خهو  یی بژین  ئاسوده نمان به مه دوایی ته
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