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  میل شوانی جه...  د قایا همه مر ئه نهمین سایادی   یادی پنجه له

  
  . د آایا همه ئه" ... ر آوردین مرین هه  تاآو دهئمه آوردین... آوردین "
  

 چیایی و ئاگری و ی ئاوازه ره  ئستاش لهتا
 آۆپنھاگن   بۆ دوا جار له آهآانت  تاو ئامزه هه
هۆ . وه نگنهزری مدا ده  گوچكه تچین له ده
ونن بۆ  هه آانت ئاوازه رگ مه دۆی جوانه حمه ئه
دایكبوونی   لهی پگه، آانی داهاتوو وه نه

ر  آانی تورآیا بوون هه آانت گرتووخانه ئاوازه
  ... تگووت تچی و ده  ده بۆیه

  
]  

  دوای سۆراخی من لرانه   به یه مه" 
    گیان  دایه  لرانهڕێ گه دوام مه به 
    ئیترآه تاقیبی ناوی من مه) زیندان (رگا  دهر به له 

    وتووه آهر دهیان تیا  ستره آانی قژت ئه  تاه
  گیان  دایه س بگریه به! وه ره آه تووخوا لان مه
 ...................  

      دایه هۆڕم آه چاوه
  وه  ڕمه گه ر ده ك هه یانییه به ره به

  آانت ژ آردنی ئازارهبۆ سار
  " ........  وه ردمه هه وه ر دمه هه
  
. وه رت نایه وه سه تی نیشتمانه سره به ئاهو هه، شی دایكی وتت بۆ باوهوه  ڕایته گه م نه به
، بژاردایه نگیت هه س و معسوم قرمزیگوول ترسنۆآی و بده آو برایم تاتلیسه ر تۆش وه گه ئه
وتی ووا ئه، تی تورآان خه  ئواره  له وه تابایهویی تورآیت بو وه ته  یان مارشی نه وه

  . شت هه  به  بهاآر  ده بۆتنستاتورآ
  
) آوزای ئیراك (  باشووری آوردستانت بوتایه به فزیۆنكی آوردیشدا له  ریكالمی ته ر له گه ئه

 ڕزت  هنده.  آوردستانی ئراق یانكرد به گای و ده رده  بۆیان وه وه  باآووری ئراق ئه واته
  . گیرا ل ده

  
ی  و گورگانه دا ئه ته خه و ئواره ئا له.. د درود درودت ل بت سه..... الوۆ.. دۆ حمه ئه... هۆ
 و مرۆڤدۆستی یاخی شۆڕشگری و تك ئاوازی  خه پستی مرۆڤدا بوون ویستیان به له
  آوردی مۆوه به  ئیتر له ومن آوردم " پت گووتنچی  آه، ن  بكهنگ  بدهد قایا حمه ئه

 تورآیادا   واقیعی آورد له ب دان به  ده وه، م آه چده آوردی  یم و آلیپ به  دهگۆرانی
  . شر  ڕۆژی حه ئیتر بوو به، رموو فه ت مه  ئه رآه هه "... بنرت
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 یاننگاڵ باران قو و چه رپ و چه  سه سانه ند بوون لت هه رمه ناو هونه ی به و گورگانه  ئه
یان ) یی تورك وه ته مارشی نه (لوور آرد  لووره ستیان به  دژی تۆ ده  لهآان  بۆزه گورگه، یدآر

  .  وه گووته
  

تۆش   ونای تیان پوه وه تی ده آانی تورآیا مۆری خیانه ڕاه نه ت جه و ووتانه  هۆی ئه ئیتر به
، ری ران زوو وه نده  هه ت لهیانژی داری  چی گه آه.  آردران نده  هه  لهڕوت وه  نادییه به
  . وه رت نایه رگی سه مه  جوانه  بهوه هۆی گرفتی ده به ، ئاشنات بهبوو رزوو  رگ هه مه
  ره  به له، وت  لدان آه  دا له2000ری  ی نۆڤمبه 16  بۆ دواجار له ناست ماندوونه هدم   ئه
-Pere ( گۆڕستانی  پاریس له له، آجاریت ل آردین آی زوو دا مائاوایی یه یانییه به

Lachaise ( ئاخ.. ئاخ، وه شیان بۆ آردیه ندی باوه فكه ره و شه لماز گیونای و قاسملو یهدا ..
  . یادمانی ر له  دمانی تۆ هه ر له تۆ هه.... دۆ حمه ئه

  
  دانمارك/ میل شوانی  جه

21/11/2005   
jshiwani@get2net. dk 

   
تای  ره  سه له،  دایك بووه  له التیه  شاری مه دا له 1957 قایا له سای د حمه ئه *  

، وه گووتۆته پتی گۆرانی شۆڕگری و ئاشتیخوازی ڕی چه  هۆی بیروباوه وه به شتاآانه هه
  ان بهآردنی بزاڤی ئازادیخوازی آوردست شه پاش گه. وه  زیندانه وتۆته ها جار آه نده چه
ی داآۆآی  ر ڕچكه د قایا هاته سه حمه ئه ئیتر، تی پارتی آركارانی آوردستان ایهر ڕبه

  . باآووری آوردستان ی آورد له  آشه آردن له 


