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  ج ره جید فه خالید مه. . . رزان بزمارکی هه

  
بۆ   شاری سلمانیمی ی بیسته ده می سه که ی یه نیوه ت ب زۆر شتی حمه ره نکم به نه
و بۆردورمانی  که  خانه یاره شتی ته  تا ده وه حموده ی شخ مه که  شۆرشه ر له وه هه گرامه ئه

قوز  یله ی فه وه ر ئه به لهحریزی شخان   ته بهعیرفان  مال  کوشتنی جه گاته سلمانی تا ئه
ش قامچی   تریشقه وره ب و هه یدا ئه می ئاو په  هه تی باران له ووتویه) سوف یله فه ( بووه
و  وره ب گومان گرانی گه.  رمه وری ساردو گه کو لک دانی دوو هه ه ب تان نیه الیکه مه

ی  که نمه  گه وه موو شتکه پش هه  له وتایه  چنگ کهی ر پاره  هه بیر بوو بۆیه شی له بچکۆله
ی منی راکشابوو باسی مریشک  وکاته رنجی ئه سه ی که وشتانه کک له یه.   بکریایه بوایه ئه
   چونکه یهن ره مه یرو سه  خۆیا شتکی سه دزی کردن خۆی له.  بوو یامه و عه کانی ئه دزه

بوو  یا که سیله  وه  له که یره م سه به. دزرێ کو پاپۆریش ئه  مریشک به ک ها نه زاره  هه رۆژانه
یر  کانی سلمانی الم سه  کۆنه وتنه که گرتوو ئه ئه یان هه رو ریخۆه  سه و دزانه ی ووی ئه ئه

رکی  سهتی  چۆن بۆ چیهی ووت  ئه ! ی بۆ چیه  مریشک دزین ریخۆه باشه م ووت بوو ئه
  رکه هه  وه  دمیانه گرت به یان ئهی تریش که ره یاو سه  فێ ئه که یان بۆ مریشکه که ریخۆه

کردو  مان فوویان پیا ئه کرد ئه نووک ئاو دیوو ئه ده ی به ری ریخۆه زمان سه سته مریشکی به
  عهو و نه ئابه. بری  ل ئهی که ره و حه ن و قیره  میزه بوو به  قورگی مریشکا ئه  له ریخۆه

ر راوی نن و  وسه ر بۆ ئه م سه  فرک له ی فرکه وه ستیان ب ئه  بن ده خسته مریشکیان ئه
کان ئاور  زارو تا شیوی جوله  هه ن به ڕێ و قاچکیان بکه رپه ساحب مریشک بۆیان ده

بۆ ووت   وه چوو بۆ ی که و کابرایه ر ئه  سه مه  تابگه وه هنایه   م بۆیه قه م نه ئه. وه نه یه نه
ن بۆچی  ئه.  زانکۆ کان کک له  یه هکان ل  سیاسیه  مامۆستای زانسته نه داوای کردبوو بیکه

  بیته ب چۆن ئه کانت هه  سیاسیه ی زانسته  بوانامه تا تیا نیه  کهcv  ر خۆ له براده
  وک له موو شه ر پاتالک هه سه  له  س ساه وه م ئه  به  ڕاسته  ئه شه و به مامۆستای ئه

م خۆشیشم  د ده  دووسه وی زیاتر له  و شه یه ی سیاسیم هه له ک موداخه ی س چاره ر ژووره هه
. وه  بو کردۆته لکترۆنیانه  ئه وسایته یان ووتاری سیاسیم له ش ده وه  له بجگهنووسن  بۆ ئه

متر  خۆی که ربه  سه کوردستانی رموێ هاتوو هاواری زۆر بوو له فه  راست ئه رزه م به ئه
و ال  م ال ئه یان خست ئه  قیره ناکاو له م له بوو به کان هه  حیزبه ی زۆری له خنه ویست ره ده نه

  ی کردۆته نهت داریش  سه ماو ده ده  به ی بردووه که رکی ریخۆله  سه وت که رکه دواتر ده
ی   قیه  راسته  کوردستانه  له انهن ئستاک  ئه ی پیا کردووه هکوردان کی ردی و فوویه نامه
  چووه  نه وسای سلمانی کانی ئه ردی مریشکه ده م به  به  سیعری مریشک دزراوه  و به ماوه نه

  . ژی باش ئه


