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  ةرةرضضرزطار كؤرزطار كؤ    ............ويستم قسة بكةمويستم قسة بكةم

 
 زةنطي مؤبايلةكةم يل درا

  .....بةيل فةرموو
  ؟ ......دةزاين عةيبة بؤ تؤ طريت طوري و سةنطةرت طواستةوةبؤ ئةو حزبة

 !!!!ك نةبواية. ...خؤزطة كوري شةهيد
  ....!!!!!!بؤتؤ عةيبة لة نيوو ئةو حزبة كار دةكةي؟ دةزاين

وةالمي بدةمةوة مؤبيلةكةي  فةيت نةدامي بةردةوام بوو لة قسة كردن هةومل داويستم قسة بكةم دةر
  .داخست

دةيب كي تازة بة خةبةر هاتيب  ..طومان زؤر الم دروست بوو طومت من شةش سالة لة نيو ئةو حزبة نةماوم
طواستوتةوة يان ئةو برادةرةش وةك  خؤ قابيلة هةر من سةنطةرم وةتةنيامتان لةسةر بفرؤشي

خؤشي لة ميذ بوو ذيراو ذير كاري دةكرد ودوايش لة  اورييكةي جارانة كة رةخنةي لة ئيمة دةطرت دوايه
 لة ريزلينان لة ساالين رذمي ؛؛؛ جيات وةزيفةيةك سياين وةركرت بيجطة

بةالم هةموو مرؤفيك ئازادة لة  ديارة سةنطةر طواستنةو دياردةيةكي تازة نية مرؤف قسةي لة سةر بكات
  .تازة دنةوةو و طةران بةدواي بريي تازة و ئايدلؤذياييبري كر

هةندي اخالقيات ديارة خيانةت  ئازادي بريو و هؤشي مرؤف وابةست دةكات لة سةر ئيلتزام كردن بةرامبةر
ثيوةري طرنطن لةذياين هةموو ئةوكةسانةي كة لة  نةكردن و رانةكردن بة دواي مادة و ئيمتيازات دوو

تر خؤيان دؤزيتوة و ريزي خؤيان وريزي رابردوي خوشيان  ماوةيةك لة حزبيكيحزبيك بوونةو دواي 
  .طرتاووة

بيت كة كةسة خؤ بةخت كردوة  زؤر كةس ثيي واية بنةمالةي شةهيد دةيب هةلطري هةمان بريوو ئيدلؤذيا
رسيارةش راستة بةال م لة هةمان كات دةيب ئةو ث كة لة بيناوي شةهيد بووة ئةو بؤجونة تا ئاستيكي زؤر

شةهيد ان بكةين كة تا جةند توانيتان كةميك لة نازي بنةمالةي  لة بةربرساين ئيمرؤ وكؤنة هاورياين
  .خةت كةر كةم بكةنةوة شةهيدان يان كةسي خؤ بة

رةخةنيةك بكات وو هةردةم بة  زؤر كةس ثييواية مرياتطري شةهيد دةيب قبويل هةموو توانج وهةموو
 شيت كةميش رازي بيت يب

زؤر جار قسةو  ةجي بةرمبةرةكةشي كة خةلكاين بةرذةوةند ثةرست و خؤويست وترسنؤكنك
  .....بنةمالةي شةهيد بيشنيارةكانيان بةهةيند وةردةطرييت ودةبنة هؤيةك بؤ دوركردنةوي

طريفاين باوكيان ديتة دةري  خانةوادةي شةهيد دةبيجاوي لةو برة بارةية بيت كةكةسانيك وادةزانن لة
راستية لة بري بكةن كةهةندي لة بةرثرساين  ي خري بة بنةمالة شةهيدان بكةن وو يب ئةوةي ئةووةك بلي

رذمي نةخؤيان نة ئةنداميكي بنةمالةكةيان هيج ئازاريان نة  ئيمرؤ ئةوانةي كة بؤ دةقيقةيكيش لة كايت
  .......سايةي خويين هةزارها شةهيد بة م رؤذة طةيشتوون جشتوةة ئةوان ئيستا لة

كرد ئةوة جةندين بؤختان و درؤوو  ندايل شةهيد طةر تؤزيك طلةيي لة تازة بة ربرساين دوايي رابة رينم
هؤيةكي سةرةكي بؤ طةران لة دواي حزبيي تر يان  دة لة سةي بؤ هةلدةبةستريت كة هةندي جار دةبيتة

  .كؤمةليكي تر
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بنةمالةي شةهيدانة ديارة ئةو   كة لة هيجةوة دةبنة شت لة هةموو كةس زياتر رقيان لةئةو كةسانةي
واتايكي تر بلني ئة و كةسانةي كة بيالويكيان  كةسانةي كة خاوةن رابردويكي ثر شةكومةندي نني يان بة

 ئاساية طةر  بؤ ئةوان...ثييان واية هةموو شت بؤ ئةوان حةاللة لة بيناو كوردايةيت نةدراندوة ئةوانة
بؤ ئةوان سةر بةرزية بينة ريز ئةو حزبة كة جارا نياروو هاوكيشةي قورس  سةنطةريشايان طواستةوة

 ليكدانةوي سيا سيان بوون لة
ن طةورةي بؤ كورةي شةهيدا زؤر جار كة سيكي سود مةند لة رابة رين و خويين شةهيدان بوختاين زؤر

بويتة بوق ليدةروو زماحنايل ئةو  ري طواستؤتةوةوووة دوايش خوي بؤ هةمان شوين سةنطةهةلبةست
  حزبةي كةجاران طوناه بووالي ئةو ناويشي ينيت

. ...............كوري فالنة ورزش وان هةندي حزيب دة سةالت دار بةدواي ناو دةطةرين كوري فالنة شيخ يان
سيان وةربطريت يب لة رةجاو ر برسيارتيك دوان يان  تد كة هاتة ريز حزبةكةيانةوة دةيب لة جيات بة

  .وكورداييت كردين طرتين رابردوو قورباين دان
وتاروو ليدوانةكانيان كؤمةليك  هةندي بةربةر برسي ئيمرؤ زؤرجار خويين شةهيد دةكةنة دةست ثيكي

دةتوانني شويين باوك برا يةكانتان  خةيال بؤ مندايل شةهيد دروست دةكةن بيايان دةلني ئيمة
  ...بطرينةوة

ماستاو جية كة بة ميذووي رةش  ئةوي دةمةوي لةم نوسينة روين كةمةوة تةا بةبري هيانانةوي هةندي
قارةمان رةش بكةن ناتوان نةخؤيان نة زةمانة  وجلكنيان ناتوان ميذووي ثر سةروةري سةدةها شةهيدي

كوري مةردوو كوري ئةوان بةنةستة لة طةورة كراون دانيام  لوسةكةيان تا كؤتايي بةردةوام بن جونكة
  ......................رؤذاين رةش تاليان جةشتوة رؤذي تةنطانة ئةوانن كة

خائني وخؤفرؤشيك ويستيئةو  لة رؤذيكي وةك ئيمرؤ مامؤستايةكي بيشمةرطة كةطةراوة شار/ تيبين
كؤجةر سةدام بكريتةوة بةالم ماموستا  ثيشمةرطةية تةمسيل بة دةزطا سيخوروو فاشيستةكاين رذميي

وبةيةك دةماجنة جوار كاتذمري بةرنطاري لةشكري شيت  بلنط ئاسا لة جلكاو خؤراين رذمي هاتة دةست
هةزار سالو .. فيشكة شةهيد كرد كة دةميك بوو لة طريفانة دانبوو وروخاوي رذمي بووة دوايش خؤي بةو

ؤرن ئةوانةي جاويان بة مامؤستاو طةورةم ئيمة سةرمان بةتؤ بةرزة دلنيا بة ز لة طياين ثاكت باوكي
خؤبةختكاروو  ورةجني ئيو هةلنيا جونكة نة ئةوان نةجلكاو خؤرةكاين سةربة رذمييش وةك ئيوة خةبات

  طيان لةسةر دةست نةبوون
  ...طةران ثيشنانيش راستان طوتوة كةدةلني جيكاي شريان ريوي يل دةكا
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