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  موكةِرةم ِرةشيد تالَةباينموكةِرةم ِرةشيد تالَةباين... ...   راد دةربةندخياينراد دةربةندخياين  دار مةمحوود حةمة مودار مةمحوود حةمة مو  بؤ سةربؤ سةرِروونكردنةوةيةك ِروونكردنةوةيةك 

  
  مندا نووسيبووت زؤر خؤ بةزلزانييني ِروونكردنةوةكةي كوردستان لة وةآلميئاآل  لةسةري ئةو وتارة
  يلي ديكةيش ئاطةيةس طةردوونت دؤزيوةتةوةو تؤ ئاطات لة هةموو دنياية و كالت واية بين تيدا بوو

  !!نيية
 كوردستان سةرةو بن ثيشان دراوة ي ظيستيظالَةكةدا نةبوويت تا بزانيت ئاآلي خؤم خؤ تؤ لة ناو هؤلَيكاك

  لة ناو هؤلَةكةدا بوون ئةوان لة كايت هةلَكردينيئةطةر ئةو وينةطرو رؤذنامةنووسة كوردانة! !يان نا
  !! بلَييت من ئاطةم لة دنيا نيية دةتتوايني لة كوئاآل ثريؤزةكةدا وينةيان نةطرتاية تؤ

  لة كايت ئةم دةست و ئةو دةست كرديني تةكنينكي بوو تا هةلَةيةكي خؤم تؤ ئةو ثالَةوانييةت بؤ ضيكاك
 كوردستاندا روون ي هةريم حكومةيتي بةِريز نيضريظان بارزاين سةرؤكيئاآلكةدا وةك لة روونكردنةوةكة

بةآلم ! ! ئينتةرنيت و بلَين شت دةزانيت ثالَةواينةبةست بووة، بؤ ئةوةت نةبوو تا ببيت مةكراوةتةوةو يب
  ئيمة هةية بة دروسيتي اليم بوو بلَيم ئةوةتة ئاآلكة راست و دروست هةلَكراوةو لةو وينانةةمن بؤ ئةو

تةوة من ئةو وينةو ئةو يةبا زووتر بآلوبكرا هيذا نيضريظان بارزايني ئةطةر ِروونكردنةوةكةثيشان دراوةو
 هيض كاتيك  بة بةِريزيشت ِرادةطةيةمن كة ئيمةِروونكردنةوةيةم بؤ كوردستان نيت ِرةوانة نةدةكرد

 بووماية حالَم نةدةطةيشتة ئيستةو يضاستاوضونكة ئةطةر من م! ! نوبووينةو نابنييماستاوض
 ناردووةو ي ئةو ِروونكردنةوةية!!موكةِرةم ناويك نةدةدام  يلي ئةوةي دةربةندخياين تانةينةناسراويك

 ئيمةن دةيسةملينن ئاآلكة بة يضونكة ئةو وينانة ال  بلَيت راسيتي درؤزنة ئةوةيدرؤزن دةرضووة، ك
 يةم كة لة كوردستاندا كةس نيية ناوو شاعري خؤم من ئةو نووسةريكاك ، ثيشان دراوةدروسيت

تم و كةس نيية نةمناسيكتنةبيستبيشتة لةدايك نةبووبوويت من ي تةنيا يةكيت كة تؤ هيوةك تؤ نةبي 
) ئةطةر تووكت بةسةرةوةية ( تووك بةسةر تؤوةيةي ئةوةندةينووسينم بالَو دةكردةوة جطة لةوة

 كوردستاندا  رؤذنامةوانيم لة طؤظارو رؤذنامة كوردييةكايننووسني و وةرطيران و شيعرو بابةيت
 خؤم خؤمم ي راستة من لةو كةسانةم بة بازووي، بةلَ ئينتةرنيتيشي سةر تؤِربآلوكردووةتةوة و لة

 هيض اليةنيك و هيض كةسيكدا نةناوةو لةكةس نةثاِراومةتةوةو ي بارةطايطةياندووةو ثيم بةو ديويث
بيم ئيستة  ي بؤ ض خؤم هةيةي خؤم هةيةو خامةي تةنيا بازووةوةماستاوم بؤ باوكيشم نةطرتووةت

 يآلا بيسةملينم كة ئ ئةو وينةشم بآلوكردةوة تةنيا بؤ راسيت بة من نيية كةس ثيويسيت،او بطرمةوةماست
يت ذ نازامن لة ض هةندرانيك دةي نةكريةيةك دةمينيتةوةو هةوالَييةثريؤز كوردستان هةر بيثريؤز
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