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  شی ئاسایکمقدم ..  .! . کاک مقدم عبدوۆ تۆ ب مه م وه  ئه وه شهی من له
  
 یکم  وه وه رهۆ زیکونچو هه به د مه  محهی حاجیعبدوزڕ  بهیناو  سنوور بهیکر فسه ئه

 ی برای که  دواستوونهیم  وه  له ته  داوهی وزاد ند نه الوهر  نووسهی برایزوتووندتوانج ئام
 و ز سنورپاریکان لهیمبۆئوت ر سه له ،زدای ئازی نوی کوردستانی ژنامهۆ ر ر له نووسه

   .شدایاکانیاجی ج ته زاره  وهیرفۆ ش  لهێند  ههیوت سوکه هه
زم ر  بهیم عبدو ند وکاک مقده زان کاک الوهر  بهی که ته ردوبابه هه  من ارهید

   . وه ته ندوهخو
فاع ی د  بهم عبدو وادارم کاک مقدهیه ،م الدروست بوو وه  خوارهی هی ینیبند ت و چه ئه هیۆب
م   مقده  نهندو  الوه ک نهی نز  دوور له  من له چونکه!  .گا  نهم توزاد ل ند نه  کاک الوه له

  ق به  هه وه تهن بخو که نهیردوو نووس هه ن هیال بیکر نهرخو هه م به . ناناسمعبدو
   .. ڵرحا هه به .دات  دهند الوهکاک 

 یند  کاک الوهیم ش وه انهی یسیلۆ پیزمان ر به هه و  سهیلۆ پ کاک عبدو استهڕ-1
دا ی که هوا جه بوو له ده نه ، هییماۆ خیکت  حکومهیسیلۆ پی وه رئه به م له به ! وه ته داوه
  !ب  هه وجوابه ئه
  ان لهی ! نده  کاک الوهی که هیوایکوو ل ان وهی بدو  کاک عهی که هییم  مقدهچ  ده وه م له به 

   . رمه  گهیعساب  ئه نده وه  ئه هیۆب .؟ هی USA یکان وهلقو  هه ره فسه ئه
 ی کاک عبدویش خاتریرۆز . وتووه  نهیادی ز وهی نووسیم  کهند  الوهکاک  هیم وا من پ-2

   . گرتووه
 ۆ بی ئه ، هیکدا  خهیت خزمه  لهی که هییت هیرا به وهڕ و بهر کاک عبدو گه م ئه  من ده-3
  ؟؟؟ هینا اندا ههیان پیر چاو  نووسهیکاک کو  وهیس ان کهی ده
 را به وهڕ  بهی سنور تهو ناکه نیق خانه ؟  کردووهیۆڕ ادهی زێزۆ توابزانم کاک عبدو -4
  ی هیری مودیسنور ن لهیق  خانه بگره . هی نیمان سل  لهیش گاکه باره و  وه هییناب  جهی که هییت هی
  ! رزتره بهکاک عبد  لهیش که پله  فهیر ستا شه  وهی نازم کاکی ناویش که ره به وهڕ به و الهید 
   . هی هییر مونزه   لهیش گاکه باره 
 رو وتهیمپۆک ی پشتب رده رهه  نووسهینن شو تمه حه .سیلۆش پیس یلۆو پ ره ر نوسه نوسه-5
 ترپ گه . ره رومعسکه خفه ش مهیرباز س و سهیلۆ پینشو .تکان ب بخانهت وکترن نته ئه
   . .. برام ی ند ناکه  کاک الوهۆ بیر فسه  ئهۆخ .ر نووسه ره ش ببهۆ ت شهۆناخ

 پاش  وام ونه ش ده پ نه ، بکاتیج به ج و کاک عبدوب اسا ههیر م گه ش دهی من-6
چ نا یر ه هه .نکاربھ  بهیت هو  دهی ارهی  سهیزان وخیخس  شهیکارۆ ب هی نیۆب وام ده
   .نین ناهیشیارک ن و بهینابت کو جه ش وه مهئ .!!!یۆ خی که زانه خاوخیمن  ئهیربار به له
  قسه رهۆوج ئه  وه ته سویک  چه و به ته سوی کورسیپشت  له کهس کهۆ بیکۆم ترسن من ده-7
  به .یت هی که مه ه و قه  ئهیوانینھا پشت ته که .ک بکاتم ه ن قه  خاوهی  ئاراسته قانه هڕ
 یواو  تهیناو  به  که هیدا وه له ی که هییت هیئازا . هیر ئازاۆ زیکاویر پ  نووسهیکاک  وه وانه چهپ
  و نه هی پی مانچه ده  نه مهکوو ئ و وه ئه . وهی نووسی که ته  بابه وه هیمیو ئ نهو   و بهیۆخ
   .ڵۆپاتر و نه هیمایح
   .!؟؟؟؟ کهۆ ترسنۆتر بیئ . هی نیانیچی ه
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   که ر بکه نووسه یند کاک الوه  بووردن له لی و داوا که  مه مه ئ بوردن له لیچ داوای ه-7
 ییمانیشتی نییتک هی ی زمانحایزی ئازی ێ نوی کوردستان له ،ۆوخ استهڕ ی که ته بابه

  کوردستان
  ! . وه هی ده  دهیم  تروهیک ما  لهی  بدهیر شه رته  بهی وه ئهۆش بۆت یچ که . زاندووه دابه 

  م که که ننا ده مه ان نا؟تهی  نهۆ کی هرگ شمهپ م عبدو مقدهم نازانم کاک  دا دهیتاۆک له--
ن یرب ده له دووره انیزڕ  بهی نهیرب  ده رهۆوج  ئه چوونکه .!ب  نهییتک هی ینۆک یم  .پ
   . وه هی ییمانیشتی نییتک هی یاندنی اگهڕ یاتیب ده  ئهی وکولتوریی رده روه  پهیرۆج یشتنڕودا

  و نامهیالل  شاخ و چهیم رده سه  لهید موکر مه حهر کاك م  نووسهی برای) ڕ گ وه سه (یمانۆڕ 
 ،شار ن له سه  حهیع سه مه  کاک حهی تری نامه .یوچیونازانم چ ونامه وجن رنامه فه سه 
 ، وه درانه م نه ك وه راو نهیرگ  وهیی سانا ربهۆز یکان رکرده رو سه و سکرتیتک هی ر سه له

 یتا برا هه . وه ستاشهئ کران به ش دهیعیشج  ته وه الله ه مام جیناب ز جهڕ ن به هی ال  له بگره
   . وه تهم نادر  وه  کردبوو کهیارینھی ئ وه ن له سه د حهیع  سه مه حه ر کاک نووسه
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