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  مه حه خاه ... دات ی گرنگی پده سه و که  بۆ ئه کی کراوه یه نامه

  
کی شاری  خه) مم جه ب و تورک و عه ره عه (رستانی په وه ته ستی نه ی ده وازه ڕه من په

 !! ی باوانما نییه که نیشتمانه لهویشم  بست زه، سامانک نیم نی هیچ جۆره اوهخ، سلمانیم
ڵ داگیرکارانی   گه  له وه ڕووبۆته  ڕوو به میشه هه ترسم که ی نهنی پنوسک م خاوه به

کی چاالك و  یه رگه پشمه تیدا خۆی به ری کوردایه نگه سه  له میشه  هه که، مدا که نیشتمانه
، سزای بپارزن  تۆزقاک خۆیان لهیانتوانیوه پیاوان نه و خۆفرۆشان و گله چابوک زانیوه

  ...  رمه تیشم الشه  و سوکایهوت کانی دنیا ده پنوسهواوی  زادیشم بۆتهاو ئ ئازادهم  که پنوسه
قوربانی ،  شی کردوهه شۆڕوبو و کۆیله سته و ژرده مدیده سته  ی که وه ر ئه به رزان کورد له به

کان و  شته کان و ده کان و شاخه و کیمیایی بارانی شاره نفالکراوه  ئه وه رئه به له،  داوه
ر  هه،   کردوه  شۆڕنهو چاوی واندوه ری بۆ دوژمنانی دانه سه  که کانی کراوه وباخهکان  کانیه

ی  سته زاران جه هه به دا ) پع به (گۆڕی کانی ڕژمی گۆڕبه زیندانه  له  بوهش وه ر ئه به له
  . یانن وه ڕاننه ڕوانی گه ش ئازیزانیان چاوه مۆکه و تائه پیرۆزیان وونکراوه

  
رگرتنی  و وه) زات اوهمف (ڕوانی براکوژی و  چاوه شۆڕشیکردوه  که خته دبه  به دهمکور ئهڕزان  به
و  وه ڕویی بته  شۆڕش ڕووبهدادوایی له  که بووه یی نه رنامه ب بهگیرفان پکردن وست و قده هه
تی  سه ڕوانبوین ده ی کورد چاوه ئمه،  وه ڕویی خۆیدا بکاته مدیسان شۆڕشکی نوێ له هه

 ب  بووین به نه وه نی ئهروا چاوه، ش بکات ژیانکی ئارام نیشتمانکی جوانمان پشکهکوردی 
  ستورک که نگمان پبدات بۆ داڕشتنی ده زۆریش ده عاقی و به  به وه هت اکبمانرج  مه

ی  که ر لواره سه ی نوێ له وه  گۆڕک نه و بوو به وه  تیاسایهکوردیی  ئمهخواستی 
  ..  ستاوه ڕاوه

  
ڵ و  نگی تاکی ناوکۆمه و کپکردنی ده وه وساندنه  دژی چه  شۆڕشمانکردوه ها ئمه روه هه
  ر ئمه گه ئه، کان خراپه موو کاره ی و هه نده داری و گه ژاری و نه بونی ئازادی بیروڕاو هه نه
نگمان  ده   تاوانه وه بوینه  موارانه  ناهه وکاره ڕووی ئه تی خۆماندا رووبه سه ژر ده له
  تاوانه، ؟؟ت سه رگرتن دژی ده وست وه ههبۆک  یه ین به نگمان بکه  ده تاوانه، ؟بین هه
  ی و کۆنه) پع به ( کۆنه ین له تی کوردی بکه سه ی ده وه ڕین و داوای پاککردنه ڕاپه

  ن له به و قه وره وڤایرۆسکی گه وه لیانقۆستۆته  هه میشه هه که ی وانه کان و ئه نیشتمانفرۆشه
  ین؟؟ تی کوردی بکه سه ده بات له  ساڵ خه44می  رهه به داوای  تاوانه.. ؟دماندا

  
ربگرین  وست وه هه، ربین توانین رای خۆمان ده توانین بنوسین نه نه ر ئمه گه ریزان ئه به
  یه  ههباشوری کوردستاندا کام ماڵ له،  و قوربانیمان بۆ داوه بت بۆ شۆڕشمان کردوه ده
رونی داخ  ش بووبت و تاوی داگیرکارانی کوردستان دڵ و ده  ببه وقوربانیانه له که
ر  سه و له وه کاته کانی ده وه  نه رگای زیندان له تی کوردی بۆ ده سه مۆ ده ی ئه ئه.. کردبت نه

 و دژ کورد کی دژ به دادگایه  له وه بته رک ده نوسهزیندانی بۆساڵ ) 30 (نوسینک
، ستچوه ده یان له) پع به (ی ڕژمی وانه قن ئه ند ده چه، تی کوردی خۆیدا سه ده به

ی ) دام سه (واکانی ڕژمی  ناڕه ک کرداره روه ههرای من  به،  ماوه ییان پنه وره گهتۆزقاک  
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نیش کا ی گولله و پارهن  بارانی بکه ی خۆیدا گولله که رگای ماه رده به لهگۆر  گۆڕبه
رگ  ڕوانی مه ساڵ چاوه) 30 (ی وه  له نتره هوه زۆر ئه  چونکه  باشتره  وه ربگرنه سوکاری وه که له

  .. !!بکات
  

  سای خایاندو زۆرترله) 44 (بی ره تی عهتی شۆڤنیس سه مان دژی ده مجاره شۆڕشی ئه
ک  یه ادهان و تاچخ ند ده  چه  کوردیه هت سه دهم  ئایادژی ئه یه هیدمان هه  شهنیوملیۆن

تی کوردی  سه دهئایا . ؟؟بت ده به ند قه کانیشیان چه و قوربانیهبن  نگ ده شۆڕشیگان بده
  یاخودبوو بیکوژن وی نه رخاو بۆیان که چه ڕویاندا وره س له رکه هه) ستالین (ک  وهتوانت ده
   !!!؟؟؟ وه زیندانی بۆببنهساڵ ) 30(
  
  ..  خۆیی کردوه ربه ر شۆڕشت بۆ ئازادی و سه گه  ئه وه بیته وی تۆ دهڕو  ڕووبه یه م نامه ئه
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