
م داوای لبوردن بکات رهه کرد ،دکتۆر به ڕیم ده چاوه  
ناو  یدانی سیاسی له  مه کاندا ناوی هاته ته وه می نه ی دوه  نیوه  لهم رهه به.د
سی  پشو ،زۆر که چوه  گوڕو خرایی ده کتی نیشتمانی کوردستاندا،زۆر به یه  

.....شتای  بۆڕدا فتاو هه کانی حه ساه  
کانی  بۆ  وه ،ههکانی  رنج ڕاکشه  سه نبیری و لدوانهگورج و گۆی و ڕۆش

وت وای کرد  سوکه  هه یی له تی خۆی،ساده رایه به ڕوه ی به تکردنی ناوچه خزمه
.ی متمانه  جگه ویست ببت و ببته  ڕۆژ زیاتر خۆشه ڕۆژ به  

نوانوی ئاشتی  تای هه ره  سه سعود لیکرد ،له ی کاک مه رمه  گه و پشوازیه ئه  
  هیچ ی له  پشوازیه و جۆره  ئه و کاته  تا ئه ڕی ناوخۆ،که  دوای شه پدک و ینک له

وتنی  رکه بو بۆ ده کی خۆی هه ،گرنگیهکردبو تی ینک نه رکردایه  سه کام له
.ر ئاستی باشوری کوردستان سه م له رهه به.د  

  نداو گرنگی دانی بهکا یدانه مو مه  هه تی سلمانی له رایه به ڕوه وتنی به پشکه
می شیرینتر  رهه به. د ن که  گرنگانه و هۆکاره زانکۆ و خوندکاران دیسان له

.کرد ده  
تی سلمانی رایه به روه تی به رۆکایه  سه  له وه ستکشانه ر ده سه کانی له لدوانه  

به.دا وانی نیشان ده ند بونی ئه ی پابه  ،نیشانه واو بوه ی ته که ی ماوه و بیانوه به  
. یاساوه  

  ی خۆزگه ک،مایه ی خه یه یی و گازنده مو گله و هه تاح و ئه ر فه هاتنی عومه
.م رهه به.کشان بو  بۆ د هه  
   ئیشه رکوک له ری بۆ که عفه تی جه  حکومه  له ر کردنی بك پاره به سته ده

.م بون رهه به.کانی د باشه  
  سوند خواردن ری له عفه ی جه که ڕینی  گۆه په ،تنه وه وانه مو ئه رو هه  سه له
  ووریاو رکرده و سه  ئه ڕزیانی کرده ریدا،به  سه ی فیدرای به له سه ر مه سه له

  ،بهکدا یه وه مو کۆڕو کۆبونه  هه ی بتو له که له ی هیوای گه  جگه ی که لھاتوه
مخۆرترین و ک به باشترین و خه  خه رت و زۆرک لهر بک سه ی له شانازی قسه  

.تی کوردی ببینن رکردایه سی سه ترین که شاوه وه  
 هاملتۆن،دی -ر ر راپۆرتی بیکه سه ی له و لدوانه  ئه وه داخه م زۆر به به
وان لدوانکی کرد له ده ڕمان نه ی چاوه وه  و ئه ران کردوه مومانی نیگه هه  

  ..... بو سوالنه ئاوها نا مه
رۆک و لپرسراوانی دنیاو ی سه  شوه م ،به که ڕێ ده  چاوه ند ڕۆژه  چه وه ئه  
ی که له  گه ویستی داوای لبوردن له کی شارستانی و گیانکی خۆشه یه  شوه به  
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  م به  به ڕیوه ریدا تپه  سه کی وا به یه ه  چۆن هه وه بکات و بۆمان ڕوون بکاته
ر گه  و ئه نگ نیه دی،ئستاش زۆر دره مان نه یه و شوه وستکی له هه  وه داخه  
و   ئه دات ،پویسته ست نه ده ی له که له ویستی گه  و خۆشه ستتی متمانه به مه

  ربگرت و له  وه یه ه و هه  سود له ی بدات ،که که له  گه ن به  بکات و به کاره
. بکات و دۆزانه ڵ ئه گه  له داهاتوداووریاتر مامه  

چت  ئه وه غدان له به  له تی کورد که رکردایه ی سه رانه و براده  بم ئه وه ته ماوه  
غدا؟؟؟؟؟؟؟  به ری کوردن له وان نونه  ئه بیریان چوبت که  

 
نوری                                                                         هاوڕێ   
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