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  وامی کوردستاننت رده رکی به خونه ... ن؟ که زا چینگیانیی ده  کوردستانپۆست بۆ جه که،  یان پۆشین یه وه  ڕوونکردنه وه ئه
  

 ناوی خوازراوی  نووسینکیدا به  له که، زا چینگیانی بپۆشت  بۆ جه وه تی ئه کوردستانپۆست ویستوویه
تی  مانه ک ئه  وه ئمه ( نووسیویانه.  ی شکاندووه سانی دیکه و که  داوه  خۆیدا هه  به وه ه) لی ئازاد عه(

،   خۆی ناوه ی له"لی ئازاد عه"ی ناوی  سه و که ئه، نین یه گه کی ڕاده موو الیه  هه ریی به گه رۆژنامه
نپۆست رانی کوردستا ی نووسه سته ندامانی ده  ئه کک له  و یه  نییه وه زا چنگیانییه  جه کی به ندییه پوه
 بۆی  وه و ناوه خۆی داوای کرد به،  و نووسینه ی ئه وه  پش بوکردنه که، یناست  ئه وه  نزیکه له

  . )  وه ینه بالوبکه
ی  قینه ناوی ڕاسته تا به  هه کی تیایه ترسییه ی چ مه که ؟ بۆچی نووسینه  کیه سه و که ین ئه ش ده ئمه
 چ  واته  که؟ وه و کردۆتهمی ب رهه  به وه ی خۆیه قینه  ناوی ڕاسته شتر به ئایا پ؟ وه کاته وی نه ب وه خۆیه
شدا  وه ڵ ئه گه له.  لی ناوکی خوازراوه  ئازاد عه که،  دا ناوه وه زا و چ کوردستانپۆستیش دانیان به جه

 ئینجا ر؟ اوی خونه چ  یان خۆکردنه نبیرییه تی ڕۆسه مانه  ئه مه ئه.  زا نییه وێ بن جه یانه هشتا ده
 شوازی   هیچ له و نووسینه زانن شوازی ئه بن ده لیقه  سه ری به زا و خونه ی شاره وانه ئه (:نووسن ده

  . ) وه  خۆی نزیک ناکاته وه زا چنگیانییه کانی جه نووسینه
مان ڕنووسی  ی هه که م ڕنووسه به، چت کانی پشووی نه  نووسینه  له که،  زا وای نووسیوه بگومان جه

  . فرمان و کرداردا بکات نیوان ناو و ئاوه  ناتوان جیاوازی له که،  زایه جه
ت و   بابه ڕزانه و به  ئه وه  ئینسافه ودوا به مه  با له تکایه (:ن ن و ده که کوردستانپۆست ئامۆژگارییمان ده

  . ) اسکد ر هیچ که  سه ن به ده  حوکم نه نگنن و کورانه سه کان هه نووسینه
، کک نیین زا چینگیانی یه لی و جه  ئازاد عه که، لماندتان  سه وه گه  به ر کات به ین هه ش ده ئمه
زادا با  نوان کوردستانپۆست و جه  له وتن نییه  ڕیککه وه ر ئه گه ئه. ین  حوکم ناده ش کورانه وسا ئمه ئه
  .  کانیان ڕاستن قسه  که،  وه مان بۆ بھننه گه ک به یه

موو  ڵ هه گه زا له یلی جه ناناس؟ خۆ ئیمه، یه ر بوونی هه گه  ئه لییه و ئازاد عه زا ئه چۆن جه
نھا  ری کوردی بزان و ته ترین نووسه وره  گه زا به کک جه چۆن یه.  وه کرته و دهکانیدا ب نووسینه

  ؟ کردووه  نه کی پوه ندییه  ڕۆژان پوه ۆژک لهڕ،  ب وه وه کانی ئه مه رهه دوای به به
با . کات ڕ ده یان باوه و قسانه  به یه مژه  گه نده وه ر ئه زانیب خونه هیوادارم کوردستانپۆست وایان نه

ر   هه  ده که،  یان نا ی بیستووه یه و نوکته نازانم ئه. گرت ری نه شی سه و فه  ئه که، زاش دنیا ب جه
  . باشتر بوو،  دابووایه ت ل نهست ده
  برد و به ده  نه  سووکه و شوازه نایان بۆ ئه  په وه ئه،  بووایه زا چینگیانی نه لی جه ئازاد عهر  گه ئه

  . نگ  ده هاتنه ده  کی دیکه یه شوه
  


