
!وتان ل بسئازیزانم،   

  جکی بنجام کارن، ەن و ئدەدئدەک جبخالقیش جکی ئرک  مکئب و ڕۆی یادی ئک
كاوە ل  .نیشان دەدەن ی ڕەشپۆشلگڵ گرمنخۆتان ی یو ھاوچارەنووس کوردستان برز ڕادەگرن

. سری خۆی دانا دائمش وی ئمدا ئو ڕیی ھبژارد و ل پناویپنا  

ن ، ن دادگ، بڕوەبردنی تدای، ن دامودەزگک ن سیستمی  شھید کرا، ل والتکداکاوە 
تا حای ئو .ی ڕاستقین بینانکردنی تاوانبارچاوەڕی برداد ناببۆی، ھر دەستوور و ن یاسا،   

 ئنفال ئمھولر ب،  ی" فولکی بتمای خوا"  باشوور وەک حای ە بسنوور و لتلتی!"ھرم"
  .ھر بردەوام دەب فرھنگ و مرۆڤو ی سروشت لسرخۆی کپ و

ک گلی ، و مافیای ئابووریی یسیاسنخوندەواری ەستی ئوەی کاوەی شھید کرد، چپۆپی د
کردووە ب کرچیی خۆی و وتیشی کردووە ب کۆمپانیایکی خونمژ و سامانمژ و  کوردستانی باشووری

کاوە و سردەشت سووری بمن، دەب کاروانی  رەھای و دەستتا ئ. ھۆشمژ و ئازادیمژبھرەمژ و 
گورەیی یاسا و ھاونیشتمان، تا  ت مبندیتمان نبتا و. بڕوە ب ھر کانو دوعا و سۆران

 انی بادینسید ئکرەمکان نبت توەری توەرەکان، ئوا لموالش ، ب گیان و جستوە،مرۆڤ
زیندان نکاندا دەلرییانو  ژاکولچاوی ھ دەرمان بنکۆرە دە فشت و  کرمو جادەکانی شاری ھ

بۆزان زڕت ساتۆری ١٤٠ ربخرت دە و کرکووکی موقددەس ڕەنگنب خونی ڕژوانکان دە قوربانی
.نکرسر ھاوخونانی ڕۆژاوامان کونب دەی سنووری دەستکرد لکاندەرگو   

وانن،اوەیی کئوانر ئھید کرد، ھان ش  ک ن نمان دەکوژن ودایک و خوشکاڕۆژانندەسووت ،
 سوکارمان بننکوزن دەگخو خامۆشی و، ڕووداوی ھاتوچۆ ل شار گوندەکانمان ل ەکانمان ل

شنڵ ژەھرەدووکدەکی  ،ھچا نکانمان دەکھل وقوتابخانکانمان  جخۆشخانتر نتر پو پ
و نووسر و  ھدەتکننبیست ساڵ پترە زمانی کوردی ، ک انی کاوە ھر ئواننبکوژ .دەکن

  .دەکن دەوارنخون دەستی کادیرانیشانۆکارانمان زەلیلی میدیاکار و ھونرمند و 

 ،ی سنووری چارە کردبشوەی کئ ب ،تو دەسکگابئزەویی ر بستھ توت و ، کبۆنی ن 
! دای ت بردەکتانکر دەچقن و ڕەوەبۆڕییک دال ب، کونکی ت دەکا و  گازی  

 تو دەسوە دەکات و ئبنزەویی نیا بۆن بتتنا بیر ق وانوەلکات ر زەوی دەژین، کسل !  

!دەدا کون و بۆڕی و تانکرب تنیا گرنگی  دەست ئو  

.شھیدیش ماچ دەکم بۆ ھمووان و خشت گینکانی مایسرەخۆشیم   

 دسۆزتان
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ھلسنکی  ١٩/١٢/٢٠١٣  


