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  رر   عومه عومهییحاجحاج  حموودحموود  ههمم. . ستستۆۆکوردستانپکوردستانپ  ۆۆبب  كهكهمم  وهوه  !!ت خراپترت خراپتر  باحهباحه  قهقه  سوچ لهسوچ له 
  . ر نهخوۆب شهیک هی وه وونکردنهڕست وۆ کوردستانپیتیسا ۆب  کهم وه  ت خراپتره باحه قه سوچ له

 ی ژهۆپر ینیاتداونووسیب ده  ئهیبوار له ره  نووسهیانیزاچنگ  جهیناو ک بهزڕ ن بهیرمان ئاگادارۆك ز وه
 هتد.... .. خانم و رهی قه!ک هیۆاتری تیکان مکه  مهیۆوگو  ئهی زمانیر  سهیکان هینیکان ونھ لهیورد زه حه
ش یت اسهی سیبوار  لهپ انهییش ناش جارجاره هیدا وه م له خه.  جوانه ی ویمایروس زاوسه جه  کاکه له ر هه
 یت هیودژا نهیق وکڕۆکارب هیت هیخستوو هی  ههیشۆ هزرو هیرچ  ههێ بکریۆتاکوب زاهه کاك جه!نخش ده

م  ت ئهنجام بدر کوردستاندا ئه ك له هی وه رکاروکرده هه.  باشووریکوردستان  لهیت هی کوردای وه بزوتنه
 یند وه رژه به باش وله که رکاره  گهی وه  ئهیجا چ جا، یت هی دژی که نجه پهdهگf ہر هه به  زهڕ به
  .   دژهی ره به له زهڕ م به ئه، تشدابیگشت

م پ.  ناوبردنی) وج گه( وبهۆگ ته هاتووه رمانه  شهکان ب دهیه شه ان دژبهی وجاره م ئه  بهی جاره مه  ههی شهیکوپ روه اههابردوودڕ ی وماوه  لهیانیزاچنگ جه
 یو رنه دو سهیه  شهیت بهی  ههیپاراستن چونکه. ی وچیمان وچ  پارلهیکۆر رسه سه ك له نه. م وه  هاتنهیل ر  نووسه مهۆک ش بوو وه ئه ر سه رله هه  هیوا

ق  حه  بهیشیرۆز.  وه هیر سه  بهقم ناب  حهێریکان بگ زبهیت وح مان وحکومه پارله له خنه هڕن ۆیك مل هیم ۆمن خ.  مووانه  ههیرشان  سهیرک ان ئهیۆکردن ب
 ی وره  گهیک هی ه  ههیانیزاچنگ  جهی وه پاش ئه:ڵرحا هه به!  هی هڤ بس ووکه! م ههۆد بیه شه  بهیزڕ م ب به. گرم خنه هڕ ینگر هیشم الۆخۆب چونکه، زانم ده
  . ستۆکوردستانپ له !ت ناکوردستانن ان لهی مجاره ئه. یۆ خینا سف وسه وه وته که وه هی یل ئازاد عه ی خوازراویناو دواترهات به، کرد
م یشیر سه کردوله هی یاستڕ و درکم به تاوه ره سه له ر من هه. !شیاننع  سهیخش  بکات بهیۆ خیۆت خ بهیتا به،  هی ی شوره ر نووسه ۆب  ستانهو هه و ئه ارهید

ت  باحه قه ان سوچ لهیش مه ئه که!کات ش دهۆپ رده  پهیۆوب پاکانه تهۆوت که وه  الوازهیک هی وه وونکردنهڕ ست بهۆکوردستانپ وه داخه ستا به ئیچ که. ینووس
  . ێگر  دهیۆ خیج ندهره ش ههیستۆ کوردستانپی که وه وونکردنهڕ،  بوو نانهی واقع بیل ئازادعه  ه ناسراوبیانیزاچنگ  جهی که مهیق ند ته چه. خراپتر

 ؟تا وه ک ناکاتهی نزیۆخ وه هی یانیزاچنگ  جهیکان نهی نووسیوازش چ لهیهن ی بزانیچ  بهی ئه. نین قهیل سه  بهیر نهزاوخو  شاره مهمان ئیگر
  . ! ست دهۆک کوردستانپ هو. نی ده حوکم نه رانهکو تربهیئ

ان یۆ خیکان هڕ پهماۆتن ب حه هڕ نایوپ به هت ال مه ان لهی سوکی روقسه شه وته رش وتانهو ه رانه کویحوکم ندهست هۆزاوکوردستانپ جاکاک جه
  !نن؟یب واده هڕ به) قابیدولعیشد (شی تریک خهۆب، بن) میح هڕفورو غه(ن  ده ئهۆخ ق به حهۆو؟ بجن هڕ  سووك وشهی  قسهیر نبهیم ته کردووه
  : نموونهۆب، چ رکوانووئاگردان ئه  بهی قسه رله هه هی وه وونکردنهڕو  ناوئهیکان ستهڕ ك لهند هه
  !ناسی ده  وه کهینز ست لهۆ کوردستانپی سته  دهیندامان ئه ك لهک هی

  :م که مال ده زکاك کهڕ به ارلهیمن دووپرس
  وهك ش هی ادهڕتا و وه کردمه ونهتان بۆب تا ره سهۆب .  وه شمهۆ خیناو به ر وهه وه هیم دا) یل عه ئازاد(زا   جهیم س من وه  کهم که هی یت ئاگادارۆخ -1
 کاک ئازاد یچ که ؟ وه هیوکراب  که ته بابه و مهۆ خیناو حموود مه وون بووکهڕنجاالتان یناردن ئۆم بۆ خی نه دووو تا. زاکرد جه کاک  شتان لهیکفاعید
  ؟ وه نه که  دهیشیوب،   خوازراوهیوناو  کهس که
،  وه  خوازراوهیناو به  وه وکردنهشت ب هییئاس رۆ زڵرحا هه به. ؟ی نهیش پینی؟کوانووسی نه؟کوا ویلیمایکوا ئ،  هین زا  کاك جهیل عه ئازاد زڕ به ر گه -2
 ی هی وه وون کردنهڕو   دائهیۆخ  لهیۆخ. !) ن که دهۆ بی شارهیست ئ ده ت وبهنریب چاوده مانگ به(م ب  وه ته ماوه.  هی نییکردن ئاسام حاشال به

 یرچ گه ئه) ۆڕ وپه نهیپ ( هیبنوسرا وه وونکردنهڕ یبر له بوو باشتر . قهیل  سهب مهك ئ به،  هی یانیزاچنگ  جهیل عه ئازاد  کهنلم سهی ده  ستۆکوردستانپ
  وادارمیه. ستۆ کوردستانپیتیوسا مال موختار زکاك کهڕ  بهیبراۆزوسوپاسم بڕ ڵ گه له. کرد نه نهی پیباش که هی یچ نهیپ یل عه کاك ئازادۆب  وه داخه به
  ..  وه نه ده کنهوال هڕ نایرشه شم به هی خنه هڕم  ئه

  . وتووبن رکه سه 
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