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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... ئازادي لةكرداري دوذمن و بريي خؤت هةلَبهصنجة ئازادي لةكرداري دوذمن و بريي خؤت هةلَبهصنجة 
  

مرۆڤی ی زۆری  زۆربه  ران آاركیان آردووهی آوردا داگیرآا  نیشتمانی ئمه له) 1 (
 وتی زووی ڕه ئاره رانی یاساش به به ڕوه  به،ستت ڕابوه یاسا بت و دژی آورد ڕقی له

  بهستراودا  به  ژر ناوی تاوانكی هه ن و لهیژاردوب آانی هه ی آوڕه آه یه آه یه انخۆی
  .. !! آردوونانرگ دادگایی مه
  نده و په ئه خۆیی ربه ی سه وه وتنه دوور آهو ن  باتی درژخایه خهش و  ستی ڕه ه د) 2 (

   بگره وه ی خۆته آه آوه ست به ده ( ئه  آهكاتبو یه  پ پهاننم  پشینای ناجورانه
، بت ان نهترموی می ئه  خهو)  خۆم دووره  له سووره  ئاگره (یاخود) ایب نهبابا

دا ش  سوره  ئاگره و لهن ی پناویا دابن ریش له سهو ن یو ان بكهشمان شون آوی بابردووی خۆم مینه آه
 . !!بسوتین

ر زۆرم  گه  قوربانی نیشتمان ئه هخۆی بكاتن بیرو بوا بت و  خاوه مانس دا پنج آه سه له) 3 (
نازو  بشیان آانی آانیان دشكاوو مناه خزانه،ربازی وونن سه زۆریان شی بهوانیش  ووتبت،ئه نه
  . !!آرت دی ئه  ڕوخساریاندا به له ستوور و ڕقكی ئهن ردان رگه سه
داتاشینی   به  مه گهن و  رگای بیریان دابخه  دهدوژمنآانی   وزیندانهئازاردانترسی   لهمانڕۆشنبیران) 4 (

 چرای آتری داپۆسن و  شان و بای یه، پشتگوێ نه خهیرامۆش و ب رشانیان فه رآی سه ئهو  ن بكه ووشه
یاخی و  ،ی چاویان بت قه ، زهنگ و س ماندا بدهنیارا تی نه مه ڕووی هه له.. ن تیش آز بكه آوردایه

  .. !!آات ست بنه آانی ده نجه  په  لهیانشخۆبوردوو ش و له  رآه سه
گوی  له قه  ئه!ڕو آورو ڵ آهم بھنیت، رهه وار به  بت خوندهك یه آارخانه  قوتابخانه) 5 (

ك  آۆمه بهآاری  ه ڕگربت ل آه نگاوی آی ب تواناو ژه ر آورسییه سه وتوو له  آآه!! آی مانگانه یه مووچه
  .. !!بوا ئازادی بیرو  یشتن به و گه
 لدا گه ان لهی ه  مامهانیوانی خۆش ن و پاسهپا سه به تدار آهل سته رگای ده رده  به نا بردن بۆ په () 
    پارچه نگ ونیشتمانه نگ وئازادی ڕه ستدانی ئازادی ده ده له هۆی ان بۆتهمیرآز سه و نیآردوو نه

  .. !!انم آه آراوه پارچه
   تا به ت سه م ده  و آه ژیانست هنانی بژوی ده  بهموو آاركی دوژمن بۆ هه چاوپۆشین له) 7 (

  ین به  بده  درژهین و ستی خۆمان بكه كی بنده وس و ڕۆژگاری خهنو چاره ، یاری بهش زووی دی ره ئاره
  .. !!رگ ان تا مهباوآساالریم

  وه آردنه  و تۆه ان بترم رگ ناوبژیكه مه و ین آتر بكه تی یه قانه دوژمنایه  توندی و ده زۆر به) 8 (
  شهآین و بكه زانین خۆمان داغان ئاگری نه بهخوخ و جبھن  وه  دوای نه  له وه بۆنه ،آتری یه له
  .. !!ن بت ان درژخایهباتم بچت و خهست   ده ان لهم آه آیه ره سه
تی  یهن و سووآایھنورا ب  سمی چه ست به  دهیآتر خۆشی یه نهی الوازو  سته خهی  سته ر جه سه له) 9 (

بت و ستوورتر ی ئهآان ی برینه تماغه ده قه دوای سه   له ده سه)  نجه شیر په (ك ردكی وه  ده ببته
  .. !!وت ریشی دوابكه سه چاره

ن یتوان او نهدانر خۆم سه ن بهی  ئاگر بدهن و آوردستانیگیرسنب گری آورد آوژی وبراآوژی ههئا) 10 (
ردو ی آو ئاواتی درینه آه ین گۆرو بنبربكه وایه گۆڕبه ناڕه ڕه وشه شی ئه ڕهماآی   وه بیكوژننه
  .. !! انهآانم وتنی دوژمنه آۆستكه

موو  و ههان السووك بت ی خۆم آه وه ته رت و نه بهان م خشته روو سامانكی آاتیی له سه) 11 ( 
  !!بت هن   وه هناستی خۆم ده ان بهآانیشم وی آاره هج  و ئاسایی بتان المیست آانی بنده شوه

  داآ ردنی یه هگ روو به ك زه  وه،بت روبومی آوردستان تر نه  بهموو هه ان بهچاوی برسیم) 12 (
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كی  نۆآهو  نیبچ خشته لهزۆر زوو  مانخۆویستیوسی و آه تاآهندی  وه رژه ر به به  لهون یبنوسر
  .. !!یاندارمان آاتی فه  له نیبش گو له قه ئه
رگای دوژمنانیش  رده و پاسی به ین ان ڕاو بكهآانی خۆم وه آی داگیراوه نه  فیشهوآی چاوشۆڕ چه به) 13 (

ان شم چه  وه ل له تی گه فره  و نهنیودیو بكر مدیو و ئه  زبدانی مژوودا ئه  له میشه  هه،نی بكه
  .. !! وه بته نه
ین،  بدهلوتنی درۆ   رآه ی سه له لھه ن و ههینیشتمان بفرۆشآاندا  شه ڕه ژر دوجامه نھنی و له به) 14 (

ی خۆمان  آه ماهرخان و ژرخانی  و سه وه نهیت بشار  میلله لهشانی خوناویمان ج و  تاآرداری نابه
  .. !!داڕوخنن

 ی جگۆڕآانی خۆمدآامی  گا لیبترست و به ۆمه آبت وآی باو یه تی پیشه جاشایه) 15 (
  .. !!نیت بكر فره  گۆڕیشا نه  و لهگیش بتۆپین ین وسهرز بله دوژمنا ههی رقاپ به ی لهیگ سه، ین ربكه سه له
 انستم رتاپای هه سه، سته آانی جه وسنه  نه زووه لآردنی ئاره ره بهھنانی ناجۆرو ژن ژن و  بهژن ) 16 (

شی  دی و دهو دوو  وه تنهو تۆوی دوورآهوبین  ری ژیان روه ویستی و سه داری خۆشهر بهتس  هدو داگیربكات 
  .. !!آانماندا وه ینی نه  ڕۆژگاری سبه لهبنژن 

 ، ووردآردنی ڕامان و پانمآانی خۆ سته شكاندنی ده و مكووت آردن دهرآووتكردن و  سه ) 17 (
 بھنبۆت  خه به انم داڕوخانی وورهبوونی بیرو  پارچهان،مرتكردنی آردار شلكردنی گفتارو په

  . !!ین  بكهآتری پنۆش رگی یه رابی مه ھۆشیدا شهبی  انهخ له آه
آتری  یهراوهوریای دوای ڕوداوو چنینی داو بۆ یی، هه فسانه ستنی درۆی شاخدارو ئه هب هه) 18 (
  .. !! شی گرانتر بت آه  ساڵ باجه و ساڵ به  وه بكاتهم  آهمانتی سایه آه له

  ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 زاران  توانم هه  ئه یه بگه ژده  و هه بری ئه ر بم له بت گه یر نه  سه وه هانالت ڕز به انی بهر خونه٭

  .. گرن نه ق و حاشاهه آی زه یه  دیاریده چونكه بنووسم  ی تریش بگه
  .. انیو  پاسه  به  آردووهیان خۆشمان د آردووهی آور  ئمه ستیان له چاوبه، وه  ناشاررته   آانی ڕاستییه

  .. وه ینه آه ین ئه رگای آۆمكراوی سبه آانی ڕابووردومان ده وتییه و چه ه  ئاشكرا آردنی هه به٭
آداریمان  شۆڕشی چهبووی  آه ه رمانی آه نكردنی خه  شه به.. ر چۆك سه  تكشكانی بیرو بوای له به٭
 ،آانی  دوو توی برینه  آه وه بدۆزینهش  هو ئازاران  ئهری سه  چاره ین و  دوژمنان دابده توانین چۆک به ئه

  ..  براوه ری بۆ نه سه ستی چاره هشتا ده
 ئامز   ئازادی آوردستان لهداپساوی خۆمان وژمناناو بوای نه دیآان  ناجۆره ی آرداره وه پیاچوونه به٭
  ..  وه نوسینه نوێ مژووی آورد ئه رله  سهگرین و ئه
شانی ئای  شمان شان به و ئاآه وه گرینه آده یه) آرداری پاك ( به) اری پاكفت ڕه ( به) ڕامانی پاک ( به٭
  .  وه آته شه آانی دنیا ئه ته وله ده
ڕزگارمان  ش  زۆرداری ناوخۆو بگانه آترداو له یه ن به آه ش ئه آان باوه سته  دهمزی گفتوگۆو دیالۆك ٭به
  .. خرن ودا ژر پ ئهنولكی مژ ره سه دآاریش له  و هۆآارو بهبت ئه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   بهآیش یه په چرردستانا بھنم ویارانی آو نهدوژمنان و  دی  رگ به زووی مه  هیوام توانیبتم ته به

  .. گوی تۆدا
   2004/ڤالبی/دانمارك/ مه حه خاه
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