
فرھاد خفاف،شھیدە نمرەکی پاسۆک و کوردایتی

ھۆ برزنجیی

٣/٣/٢٠١٤

ساڵ لموبر،رۆیکی تازە ھکوتووی پ ل ووزە و ھیوا و جۆش و خرۆشی کوردایتی ٣٥
ئم رۆی .دسۆزییوە دت میدانی خبات و تکۆشانوەیندارە،بوپڕی،ئم نیشتمان بر

کار دەبکسختندا دەستبریزەکانی ر رەتا لئاواتی .س ب ،شقی دۆزە پیرۆزەکپاشان ع
تی و فراھمکردنی بژوی مینۆکی بۆ رۆ ستمدیدەکانی ردنی ئاسۆی بیری کوردایفراوانک

دوای .ل شاری سلمانی دەکاتوە)ھمن(لتک خبات سختکدا کتبخانی ،نتوەکی
دەزگاکانی سیخوڕیی و ئاسایشی بزوی و سرچییکی زۆر دەکوت برچاو و راوەدونانی 

بۆی ھر . خوناویاق و رژم فاشست رەگزپرستکی سددامیدەوتی داگیرکری ع
ری چیا لسرەتای ھگیرسانوەی ھیوای کورد ل برەنگاریی و خباتی چکداریی،

ھر زوو لودا نخشی کادرکی ... دەگرتبر و سنگرەکانی پاسۆک دەکات قیبلی ئاواتی
ی ناو ھاوبیران و الین سیاسییکان و جماوەری ھکوتوو دەگێ و دەبت خۆشویست

رەکدەڤ..

.ە)کاک فرھاد خفاف(ئم کوڕە عاشقی کوردستان، شھیدی ھمیش لیادنچوو ھاوبیر

ئو رۆیی خمی نیشتمان خستیی سر ککی خبات و ھگرتنی ئای پیرۆز و چرای 
بتنھا بموە ئۆقرەی نگرت و بیری چوو بۆ بوکردنوەی شھید.گشی بیریی کوردایتی

لسر شقامی مولوی ھوکی )ھمن(رۆشنبیریی و زانین و زانیاری،کردنوەی کتبخانی 
ئمش دادی ندا و لدوا قۆناخدا ربازی سختی . دیکی ئم گنج تازە ھکوتووە بوو

. پشمرگایتی ھبژارد



ب ئاواتی ئوە بوو بزوویی دەرەتانی ھھاتنی ،پشمرگایتی بووە ھوارییکات سنگر
دەیویست وەک چرایک لرووناکردنوەی دەرکوێ،خۆری سرفرازی ل نتوە ستمدیدەکی

چشنی کوانووی ئاگرێ، ل سرماوسۆدا نیشتمان گرم تاریکستانی وتدا بشداری بکات،
روویوە و مینا گێک ،دەنگی ئازار وکاتی دەربوەکتی ننا . نیشتن ببۆ گورجوگۆم گ

ل دەمکی کورتدا بارەگاکانی پاسۆکی کردە مکۆی کۆکردنوە .کوت چاالکی،ھیوایتروسکی
زۆر لوەشاوان ج پنجی بسر خباتی ...و راکشان و بارھنانی دەیان ھاوبیری دسۆز

دا،ل ٣/٣/١٩٨٠تا ل رۆژی .داناوە ١٩٨٠ـ ١٩٧٩ـ١٩٧٨وتی سانی دژوار و پ ل ھمو
ل ر . سروەختی تاقیکردنوە و راھنانی کۆم پشمرگی نودا ب چکی گران

ھیکی تکنیکییوە موشکک ب خۆیدا ل نزیک گوندی زە  دەتقتوە و  شھید 
دەب.

ە ھرە دیار و ھیوالسرھچنراوەکانی  حیزبی تازە ڕسکاو شھید فرھاد، ب یک ل کادر
.دادەنرا،ک چاوەڕوانی گلک زیاتری ل دەکرا) پارتی سۆسیالیستی کورد ـ پاسۆک(

.شھیدبوونی ئو کلنکی گورەی خست نو ریزەکانی پاسۆکوە

یند ووشم چب،ئ،کوەیرزدانت، قوە و ستایش بوەی الواندنش ئبات و قوربانی پخ 
و شنی ئمرەو خورگیز نروەریی . ھیدە ھژووی ستۆماری م،کی وەک ھاوبیر حیزبرۆ

ک ھندەی ئیرادەی رووگشی قوتابخانی ھزر و ربازک،.فرھادی بۆ نتوە گۆشت کردووە
وەبیرھنانوەی بسرھاتکی ھست و ویژدان ئینجا.ەوتنتوە پۆیین و نسر

نژس ...ھکرکۆ بر مامۆستا شر ھگم ستو ھنی بدات و بوشکت و خۆ لعۆدەی ب ل
.جوان و گرموگوڕەی لم تابلۆ شیعرە برزەدا بۆمان ونا بکات

شرکۆ بکسجوانوو

بۆ شھید فرھاد

١٩٨٦/تشرینی دووەمی 

بووجوانوویک 

وەکوو شفق حیلی سوور و

.وەکوو کولوو گیانی سپی

ی سووری گۆڕی ونترس و بیم رەنگی حیل

.ن دووکی پایتختکیش گیانی سپی



.سنوورەکان ھرچندیان کرد رامیان نکرد

کچی زارۆکی کوردستان

کامیان وەک قامیش الواز و

بووکامیان  ئجگار برسی  و رووت 

ل ترۆپکی ھمووتدائیان توانی، 

...ب ئاماژەیک رایگرن

یا واسن و یخۆ بدا ھ

.بای فینی پ بگرن

جوانوویک بوو،چوارپل ئاگر

دابین نبوو،وەکوو عشق

.وەکوو قونگکی فرھاد

تنھا ئو وەخت دابین بوو

ک ل سمکۆنی چیا و وەرزی گدا

*!ب بسی ،دەست و پلی خۆیوە بوو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئدەبی برز و یادگار و بیرەوەیی پ ل پاش خۆی  کۆم شیعر و پخشانی د،شھید فرھا
خۆشویستی و پند و وانی جوانی شۆڕشگیی و  راست شقامکی پانوبرینی کوردایتی بۆ 

.بجھشتووین،ک ھرگیزاو ھرگیز کورنابتوە

.ھر گش و سرکش بت،ناو و یاد و یادگار و ربازی ھزر و خباتت



 رکۆرچاوە،دیوانی شس سکم ل١٩٩٠بکرگی یم٦١٤.بستۆکھۆ


