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  دای خالد شه ...آات ندان ده رمه  هونهیشوازند پ هۆ ه درال له فیراقی عیزبالو
  

 ٢٠٠٥/١١/١٨ ینی  ههیژۆڕ ی الهای شار له
درال  فیراقی عیزوننا با ند به امهیز سڕ به
ندان  رمه  هونه  آرد لهیشواز پیرم گه به
 یپی تیر به وهر مال به وا جهیار هینداز ئه
 ۆڕ نجه هڕزگار ڕند  رمه  و هونهی ئازادیقایسۆم
ز سان گراتسما ڕ  آورد بهیستۆ د وه
 یانتڤیڤك ییزاۆ میایمپانۆ آیر به وهڕ به
   .یند هۆه

 یزوتا با ره رم سه  گهیكرهاتنخ پاش به
 یندان رمه  هونهیۆڕ یت بهی تا رز نرخاند به ر بهۆ زیندان رمه ر و هونه  هونهیۆڕز ڕ به
   به ان آردووهیھانی جیاڤیستن فیند  چهیشدار دا به هیم دوا  له  آهی ئازادیقایسۆ میپیت

 ی ناساندن ز سان گراتسما لهڕ  بهیرچاو  بهیۆڕانت و ڤیڤك ییزاۆ میایمپانۆ آیهاوآار
 یواو  تهی هاوآار  آهیرب  دهیشۆ خیی  ئاماده ھانا وهی ج  بهی آوردیرانۆقا و گیسۆم
ز سان ڕ دا به هیشوازو پ  ئهی انهیم ر له انت بكات ههڤیڤك ییزاۆ و می ئازادیپی تیآان ژهۆپر

ند  امهیستا سۆ مامیپشت وپایهاوآار یانت سوپاسڤیڤك ییزاۆ میایمپانۆ آی ناو گراتسما به
 یندن سه شه اتر گهی زۆان بیزڕ م به رده  به  خستهیارینیش و پ ژهۆن پیند  آردو چهیننا به
ك  هی  آورته مال به وا جهیار آاك هینداز ند و ئه رمه ها هونه روه هه ،ی آوردیرانۆقا و گیسۆم
  هاڤیستو ف  ئهیت بهیتا  ئاشناآرد بهیانیزڕ به ی ئازادیقایسۆ میپی تیآان هی چاالآ له
راق ی عی ناسكه خه ۆم بارود  له وه كردهیوونڕ  شدار بوون وه دا بهیای تڵم سا  ئه  آهی انهیھانیج
 ۆ ب وازهن شی باشتر  وه هی گهڕنھا  قا تهیسۆر و م  هونهیت بهیت  و آوردستان بهیگشت به

وا یها آاك ه روه  هه وه ره  دهیھانی ج مان به آه له  گهی هزاران سا  ههیت هی شارستانیناساندن
ن یزان  دهیستیو پ  به  آرد آهیانیزڕ  بهیارینیشپ
 ی ت و نامه بناسریرم  فه  به تهو وو مان له آه پهیت
نمان ی ناسیرم  فه  بهۆ ب نگهیزتان گرڕ  بهیپشتپا
 ۆ بیپشت پایآ هی ز نامهو بایناب مان آات جه هه
   به ره اتر پهین زی بتوان  آهی نووسی ئازادیپیت

   اند آهی گهیاڕها  روه ن ههی آانمان بده هیچاالآ
 یۆست ر ئه  سه مه خه  داهاتوو دهیزۆور  نهینگ ئاهه

 یر  هونهیآان هیموو چاالآ  هه  و لهی ئازادیپیت
   آـردهیووڕ انیـزڕ  به وه ،تب تان دهیآ ره  سهیۆڕدرال  فیراقی عی زخانهوبا

 ی شار  به  آه هیۆ آی شار  له ك آهك آورد  من وهی و وتۆڕ نجه هڕزگار ڕنـد  رمـه هـونـه
ندان  رمه  هونهیستۆن دیكتری نز م بهۆآراوم و خ رده روه  په ندان ناسراوه رمه ران و هونهیشاع
   .انند رمه ر و هونه  هونهۆ بیپشت وپای هاوآار  له وه مه  ناآهزانم و س ده

 یزۆ و دلسی هاوآار به نیستوور  پشت ئه مه ئیما وت  وه  لهۆڕ نجه هڕزگار ڕند  رمه هونه
  .نی آه رزتان ده  بهیست  ههیزتان و سوپاسڕ به


