
  ت خراپتر باحه  قه عوزر له
  دی دا حمه الحی ئه ڕز کاک سه ی به که  ومی ومنامه                                  له

  
 ومی   له ، که وه  م خونده+"دی حمه الحی ئه سه"ڕز کاک  ی به که ڕی کوردستان نت دا ومنامه  ماپه له

 کورتی بیر  ند خادا و زۆر به  چه  له پمخۆش بوو که.  تی ووسیویه ندا+"یی باح دشه سه"ڕز کاک  ی به که نامه
  :ربم  ده ڕزه و به ڕ بۆچوونی ئه  مه و ڕای خۆم له

یی   سوخته  به چن که ک ده الیه  مه کانی کۆلکه ک قسه  پتر وه ی که  نووسینه و شوازه ڕز، به الحی به کاک سه
تی وا نیشان بدا  کییه ره ر ناب،  گه  سه تیان له الیه ر فسی مه کسه و دوای خوندنی گوستان و بوستان، یه

ی  که  نووسراوه  منیش پموا نییه ی که وه ڵ ئه  گه له. ندی حیزبدا نین وه رژه  به باح له ڕز سه کانی به  قسه که
حیزبی دیموکرات تدا  کوردستانی ئران و  لی کورد له ی گه وه وتۆی بۆ بزووتنه باح، قازانجکی ئه کاک سه
  نتیق و کۆلکه  مه  و دوور له  ناشیانه و ومه دی به حمه الحی ئه  کاک سه  که  خراپتر پموایه وه م له ب، به

  .  ئاشی دوژمن کردووه  دهکا، ئاشکی ئاو شی لده مانه ه رقه ی سهڕوان  بگومان چاوه  که یه الیانه مه
  
   دووهبی وت،  وه ره فا ھیجری بۆ ده رز کاک مسته ردانکی به  سه می تاکه رھه ، به  روشانه الح زۆر ده سه
رانی پشووی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئران،  کانی ربه ته حمه موو ماندوویی و زه ھهی ر رامبه به
  بهی  وه  ب ئه ن و بهب قه ، ده نزاده سه بدو حه ا عهڕز مامۆست عید و به سه.قاسملوو و د.ھیدان د شه

و پ  ر ھۆکاری ئه کسه  رزگار بکا، یه ژارییه قیری و ھه و فه ی له که  باسه   زانستیانه ی گه بچووکترین به
  فا ھیجری له رز کاک مسته بوونی به ھید نه  شه وروپا به فا بۆ ئه ی کاک مسته که ره فه ی سه مییه رھه به
ھید ب،  س شه ر که ک بی ھه ، وه وه ڕنته گه  ده و حیزبه ھیدی ئه رانی شه  بوونی ڕبهھید ر شه رامبه به

  !!  دۆڕاویشه
  
نی خۆیان  مه موو ته  ھه دا که  ده ر و ئازیزانه و تکۆشه الماری ئه  په زانانه  و نه  ناشیانهالح زۆر سهکیتر،  الیه له

 و  رخان کردووه  کوردستانی ئران ته لی کورد له تی گه وایه ته ی نه وه  حیزبی دیموکرات و بزوتنه ت به بۆ خزمه
زایی  شارهت  نانه تهی  وه  ب ئه با و به ویان دهی تر نا و ناتۆره"  منگ  منگه به" و " گای پیر"و " پاتاڵ " به

موو   ھه  که رچی منیش پم وایه گه  ئه.کا  حیزبدا ده  له تازه"!! رژی نه ئه"ب، باسی  شی ھه که نووسینی وشه
 تکۆشانی خۆی بدا، پویستی   به  درژه وه تره  ھزکی زیاتر و تازه ی باشتر و به وه حیزب و گروپک بۆ ئه

  م پویستییه بگومان حیزبی دیموکراتیش له.  یه ھه" رژی نه ئه" نی ئینسانی به الح گوته  و سه  ھزی تازه به
 و  ر ڕپیشتووه  به  و خونی له ھیدی داوه نی خۆی بوچان شه مه  درژایی ته  به و حیزبه ئه.  ری نییه ب به

  و ئینسانه  و ئه یه  تازه و خونه  ئه م بگومانم که  به. ر نییه ی خونی نوێ مسۆگه وه رگرتنه  ب وه ش به مه ئه
  .  وه دا نابیندرنه" الح سه"ک  سانی وه کانی که  ناو بیر و بۆچوونه  ھیچ کات له  توانایانه به
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ری   مینبه  له کی کوردستان که  دیه  کوره هل ک الیه  مه ک کۆلکه الح، وه ، سهی که  کۆتایی نامه رله به
ت بیانترسن،  زابی رۆژی قیامه  عه واری ئاوایی بکا و له خونده کی نه  ئامۆژگاری خه وه کهوت مزگه

ک بگرن  بادا ڕگایه بادا مه مه" ؛  کا که زان کن، ده ر خۆی ده  بگومان ھه ، که ئامۆژگاری ھاو بیرانی خۆی
 "!!شکیالتی تدا پشل ناکرێ  ئوسولی ته  بگرن که و ڕگایه بی ئه کوو ده ، به یی گرتوویه باح دشه  سه که
  !؟نسرتنیا ده یچ  هبو  یچ  هل  که  هو هتۆدرک نه نیوور م هب

  
 بگومان  ندامانی حیزب کۆتایی پدن که بایی گشت کادر و ئه کگرتن و ته زووی یه  ئاره ی به که الح نامه سه

گری   ھهاھن هت  وجنوگنا داو ئه نیکا هنووچۆب  هوش ڵ گه  هل و   نییه وه که رۆکی نامه  ناوه کی به ندییه ھیچ پوه
دیھاتنیان  می وه رده  سه مکه  و ده ستیانه به و مه ک ئه سانی وه کهالح و   کاک سه  که یه زوویه اوات و ئارهو ئ ئه

  .ک کراون   و بکه ر بووه ئیکسپایه
  
  13/05/2005 ت نناتدسرکو+
  07/05/2005 تن نتادسرکو+
  
  
  

 ئاگری
agiri11@yahoo.com 
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