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  أوونكردنةوةيةك لةاليةن هيوا قاسم ةوةأوونكردنةوةيةك لةاليةن هيوا قاسم ةوة
  

ك لوەیم دانك يان وەو آراوەیند ڕۆژەی ڕابوردودا بم چزان لڕناوی  ب ت بری آوردوستان نماڵ پ
ك لموە ( وەهیوا قاسم)من وەآوو(بارزان ڕاژان ) بۆ نم آيزانی ڕابگڕموو به م بآز ئهيوا ) من ح

ئندامی پارتی  وەيك ئاگاداری نيم وە هر بۆ زانينی ب ڕزتان من ماوەی بيست و چوار ساش بهيچ(قاسم 
دیموآراتی آوردوستانم وە آوو پشمرگيك سانكی دورو درژ خزمت آاری خاك و نیشتمانم بوم وه بۆ 

مانيا دەژيم لئ ل یشی ماوەی دە ساری لیژنستاش آارگر وە ئشی شاری هانۆڤلقی ش ر بناوخۆيم س 
آردوە   بشداری زوربی ژورە آوردی آانمpaltalk ل (hajier) پنج سايش دەب ب ناوی ئوروپا وە ماوەی

ب هموو ئو بيارانی آ ل  همیش ل خزمتی خاك و نتوەآم دابوم وات من دانبام وە من پابندم
آ دەفرموت ئوەی (آاك مسعودە ) بياری جنابی و بيارانسرآردايتیموە پم دەگات یآك ل

بم پرسیارك دروست دەب  . شرەفی ئندامتی پارتی ل دەسنرتوە دژايتی پرۆسی ئاشتی بكات ئوە
  ؟ ب ڕزیشتان بۆ ناوی من الی خۆم و

دەزگای پاراستن یاخود ڕكخستنی ویستیان ل بناوی  بڕزان قم ڕەشا ن و دڵ ڕەشان ئم جارەیان
دەزگاآان  زانیاریوە ل بر ئوەی ل شۆڕشی ئیلولوە ب بنما دەرگای هموو تايبتوە وە یان دەزگای

مر. آراوە بون بۆ ئب پ م آاتل يان دا آودڵ رەشان دوا ه  يان آآویگ ياخ دا بپرسياری
آۆمپيترەوە دی رەشیان بتاڵ بكوە آ پە ل خيانت بم  ان لپشتیآشیك دروست بكن وە ترسنۆآ

ڕۆژە ڕۆی خكی  لرەوە پیان ڕادەگینم آ ئب ئو خون ببن گۆرەآيان ل هانداران چونك ئو من
تی داواآاریشم هموو ئو بڕزانی خزم تاوان بارو جاسوس و خائن ل آوردوستان گۆڕيشیان هب وە

ڕە آورديپما ن لتی خۆيان دەآكی  میللتر بابگوە ئنآان تۆزێ له ناوەآان بكۆوەيتخۆ و نربس
بژی آورد  آوردە ناردن آ نوسینآانيان تنھا ل خزمتی دوژمناندای و دژی يك گرتنی ميللتی وەهايان بۆ

   آوردوستان ڕزگاری ایبژی آوردوستان ن مری وسربرزی بۆ تواوی شهيدانی ڕگ
 
  هیوا قاسم
 هانۆڤر ئمانيا
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