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  ر  عومهیحموود حاج مه..  .! کردیر شخهستپ ش ده مجاره  ئهییتک هی یت هیرکردا سه 
  
عس   بهیمیژڕ یوخاندنڕن ی بوو وه ئاواته ك بوو بهم ده
 یچاو مان به که له  گهیراز ر فه ن و سهدام حس  سهیتکردن وپه
 و شمان به که وه ته  نهیر شهۆکزوتۆس دل گه .نینیمان ببۆخ

خت  ان بهیۆ خیانیدا گ ناوهوپ وله وه هیناان یر  سه وه ئاواته
 یژۆڕم  که هی یووانڕ چاوه له وه تاسه موومان به  هه هیۆب .کرد

  ن داددام حس  سهیوخود مهژڕو  ئهیران  سهی کردنییدادگا
 یکژۆڕ  به 2006/8/21 یژۆڕ،  ژهۆڕو ن ئهی بێکر ده .نیبوو
 یی وه هت  نهیرژژمۆڕ خ له  هیبا و گرنگ وپییژووم
  ! وه تهماندابنووسر که له گه
   لهیاویمی کیل ددام و عه کو سه  وهیک ره  سهیک کورد دوژمنی وه ته ژوودا نه م  له م جاره که هیۆب

 یوساکار  سادهیت و ژنکر  دهییھان دادگایموو ج  ههیش چاوپ له که،  وه تهنیب  تاواندا دهیس فه ناوقه
ست   ده وه هییوو سوورڕو یرز ربه سه   وبهی کوردی پاراویزمان  وبهی کوردین سه هڕ یجل کورد به

ن  خاوه، نی ناویت ژههۆڕ ینیرود وره  گهیکل گه .با  دهیۆ خیخت رسه  سهی دوژمنیوان ناوچهۆب
سات   گرنگ وکارهیک هی له سه مه!! وت کراو م خاك زه به، یۆ خیکان هی یت هیاڤۆهامر کولتووروبه

 یناه  پشت وپهب،   هی نهم و دا کهی یت هیاڤ?34�رà 3 یژووم له که، نفال ك ئه  وهی هور  گهیکستۆوک
   . ناسراوه ست نهیوکوو پ ستاش وه کردبوو تا ئی وایکیکار
ها گرنگ  وه یک هی له سه مه  به   بووهیخ هی باسات تر ب ش کاره وه له،  ساته ند کاره  چهیۆخۆنفال ب  ئه
 . هی  که ھان و ناوچهی جیاکانیاجی ج هنا او کهیدی گشت میامانخ وت هی بایستا ج ئ هیۆب . وره وگه
   .نی بده که هییسۆد اتر به ی زیخ هیدابا ته م فرسه  ترلهی نده ه شه مه ئیرشان  سهیرک ئه
 ییمانیشتین ییتک هی ی تریکان رکرده و سه الل ز مام جهڕ  بهی هییر شخهست پ وده  من ئهیاڕ دا به رهل

  یل  عهی حاجیتاح وکاك قادر ر فه ت وکاک عومه سرهۆزان کاک کڕ به، کوردستان
  ان لهیمو رهه کداههکات له، دات عس ئه  بهیران  سهی که  کردنهیی دادگای هیسۆد  تر بهیکت بهی هه
کوو   وه  کردووهانیڕ  شهیکان هۆ قیرشت رپه اکان سهیاجی ج  ناوچه ن له هیدانی نفالدامه  ئهیم رده سه
ش  مه وده  ئه زانهڕ و به ئه ت بهیتا به .کان هینفال چ  ئه  دژ به رگه شمه پیی رمانده پرسراووفهل

وان   بهی وه  ئه نگه هڕ که، ست  ده ته وتووه ان کهی نامه گه  وبهیارین زانیند چه . بوونیت هیرکردا رسه هه
کو   وهیکزڕ اخود بهی ..ت ش ب که ساته  کارهیک ره  سهیند رمه ره بازه ،تکر  نه  سادهیکس که ت بهکر ده

 ی ومنداڵ ومایۆخ ک به هی رگه شمهکوپ  وهی وه له جگه که )حموود e5_ مà 3یر کهبدو عه( کاك
 یکر رو نووسهیشنبۆڕ یکتحا هیشا . ،  نفالدابووه  ئهیسات عس وکاره  بهیپبارانۆ تیت حمه هڕرژ له
 یشیکان ه مندایم  دهی کهی وتیونخوون ن وشه مه ته ک لهش ش بهینفال  پاش ئه ن بوو کهکا ووداوهڕناو
 یژوو میک هی نامه گه کوبه و وه رج کردووه کان خه نفاله نفال وئه ر ئه  سهیاری زانی وه کردنهۆکۆب

   .تد قبول بکریشاه  به وایک خه . رهیقد زوتهڕ یاوی ش مه ئه .مان که له روگه نه خویدیرد به هیت هیخستوو
 یی دادگایچوون وهڕ  بهیژۆڕم  که هیمان ینیك ب وه . مانهژارو موس پاک وهه دیکت للهی م مه ئیت للهیم

 یکان قسه وه هییایر به ورۆز ، ترساندبوو که ند دان و قورئانهسو ان بهیتحا هی شایکابرا نده ه که کردنه
  وه تهدابیری ب  بهی وه  ئهب! ت بیر  سهی وقورئان سوارک ب هییم کهادویبوو ز  ههی وه  ئهیترس .کرد ده
ددام  ستا سه ئیچ که، خت کرد  کاندا ته وته ل مزگه گه ان لهیزار قورئان زاران هه عس هه  بهیردوۆئ که
  !!! رکردووهی داگیپ  چهیانڕو  هی وه سته ده به یککاندا قورئان شتنه یموو دان هه له
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  مه ك ئاستهس کهۆ ب چوونکه . هیکان ن هتحا هیرشا سه کم له هی ینیب تیشۆستخ ده له  من جگهیرچ گه ئه
 یووڕ  ووبهڕ ی که سته ددام و داروده  سهڵ گه هات له ده دا نهای خه  بهی مه ش ئهیو خه دابهیانیژ له که
  رو وچاودی قانوونیک ن خهیند چه کدا کهۆ ه له ، وه نه بکه
 ..!رنادڕۆ بیوانن وگوبیر ت رامبه به وه  انهیراکانکام ربهۆراوجۆ جیاندنی اگهڕاویدیم
 .زانم  دهیکان کورده ره زهکان وپار زبهی حیچاو من له، بووب ان ههیشیک هییموکورت رکه رهه گه ئه

 یشیئاسا یت هیهم  وئهی گشتیریشنبۆڕ ی وه و بالوکردنه وه ارکردنهی هوشیرک زب ئهیح چوونکه
   . هیی وه ته نه
 یۆ ناوهیاتیسم هڕ ینی ن وبهی  کهیجوان ربهۆخت ز شوهم پ ان بوو ههیرک ش ئه رانه زهوپار  ئه

  ندهان بوو هیرشان  سهیرک ش ئهیم هه .نن هی  بگهیوپچ کان به ته هیشا ر له  دادوهیاریدادگاوپرس
   . وه هیین قاز هیال ان لهینزار کردنی ئین تائاست خول بکه ده ته
  نفال وله  پاش ئه  له چوونکه،   دانهیدوشاه ئهۆ ب الله  مام جهیبوون  گرنگترئامادهیموو هه له، ڵرحا هه به

 یناب  جه له  جگه وه گرته  ئهیموو کورد ددام هه  سهی که هی ی گشت  بوردنه ل88 ی سایر کتوبهۆ ئیمانگ
 یب ره  عهیراقمووع  ههیکۆر کوسه الل وه مام جه کردنداو یی دادگایس فه قه ددام له ستا سهئ! الل مام جه

 یناب جهۆ ب وه انهیمووش  ههیروو سه کورد ولهۆب، نفال  ئهی ه ییسۆ د له جگه مه ئه .ێبگر لیر رامبه  بهبچ
   .ب ره  عهیران  سهۆب شهیزار رمه شه . هیی وره الل گرنگ وگه مام جه

ستاش تا ئ  کهڵتا م به  ده مهۆ کیم دادان ده  بهۆ ب هشیزه  بهیک هی هۆک  مشته وه شهی تریک هیال له
ر شت ۆشدا زیک  هی وه وو بوونهڕ ووبهڕها وه کداولهوهاکار  شك لهب .الل  مام جه گرنه رده شه وته تانه
   .؟!!تو که رده ده
   .ن که اتر دهی زیک هییایند ست به ش ههیکان نفالکراوه  ئهی سوکاروپاشماوه که
  ان بچنهیۆ خ قه م هه زانم وبه ان دهیرشان  سهیرک به ئه رکردانه سه  ئه وی ستهو وهه  من ئهکدا کات له
هابه   وهیکژۆڕن یوایه   به  هی رانه جوامیکستو مان کاتدا هه هه له!  بکات؟ان لی دادگا داواۆ بشپ
 یسات ز کارهیعو وته هۆ تیربار هتاکوو س . دادگادایۆ ناوهی داهاتوویژانۆڕ ت لهندرلم کردار بسه 

   .تنخش شکراو بنه  دابهیک هی وه ته  نهیژوو میرم فه اتربهینفال ز ئه
  ییتک هی یت هیکردا  سهی نهاڤ وهه ئه  کهی ستهو وهه  ئهڵ گه  له زگهۆخ، م ب وه ته ماوه

نگ  ك ده هی  وه  کوردستانهیسای سیت هیرکردا سه  له رانه بویکاریمان کاتدا بر هه له،  انهینواندوو
  یک ره  سهیککارۆ ه چوونکه .ک جاش ره شاروسه  موستهی کردنیی دادگاۆچوو ب رده ده
  بوو ده که .ک جاش بوون ره  جاش وسهی تاوانبار وتی )تان هاشمسو( ک  وه وتاوانه ئه
 ،انیۆ خی که مانهیشتیون وه ته رنه سهۆراق بوون ب عی سوپایلیل ن دهۆك چ ک جاش وه ره ن سهیند چه
   سزاۆ ب هیان بوونایۆ خی که له  گهیلیل  و دهڵت حا هی ئاوهاش شاب چ نهیره هه
  ! وه تهش  ناوهان لی ته جابه ونه  ئه وونهڕکوئاشکراو  جا وه .کان هییعس  بهیدان

   که، ش بکات ک جاشانه ره وسه  ئهی کردنیی دادگایاریشن پییتک هی یت هیرکردا با سه
   ..نڕ وه له ر ده ردووبه هه  له گهۆ ناوجیر کوو که  وه هن سایند چه
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