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  عادل ئيرباهيمعادل ئيرباهيم ... ...؟؟ بارزاين بارزاينريظانريظانضضييباد قةرةداغي سةبارةت بة نباد قةرةداغي سةبارةت بة نااريز مةهريز مةهثرسياريك لة بةثرسياريك لة بة

  
 ضونة؟ رؤشنتر بليم ةكانكة ثةيوةندي خيزاين سةركردةكاين بةرزاني، بؤ خؤم لة ميذة ئةوةم بؤم ثرسيارة

 و دايك و خوشك، يا زؤر تايبةيت تر، ثياويان دةبيت ض شيوةيةكي بة خؤوة طرتووة و وةندي ذنثةي
لة ض واتة مةوقعيةيت ذنان لة نيو خانةوادةكةياندا ، ض كارةن و نكي،  بؤ ديار ننيهاوسةرةكانيان

ثرسياري هةموو كةسانيكة كة سةردةمانيكي ، بة تةا ثرسياري من نةبيتثيم واية ئةوة ، ئاستيكداية
  .  دةذينا لة كوردستاند سياسي ئةم خانةوادةيةدادورو دريذة لة طةل باال دةسيت

لةم ماوانةدا نيضريظان بارزاين ، ضونكة باد قةرةداغي دةكةمائةم ثرسيارة بؤية ئاراستةي بةريز مةه
 وهةروةها خوشكة مةهاباد لة نزيكةوة ئاشنايةيت بة نيضريظان ثةيداكرد، خةاليت خوشكة مةهابادي كرد

نا ديارة ،  نبضريظاندا دانيشتووة؟باد لةتةكارةنطة ثيم بلني باشة بؤ هةر خوشكة مةه، ثيكةوة دانيشنت
باد وة كةسايةتيكي بةناوبانطي نيو بزووتنةوةي ذنان لةو اكةساين تريش بون بةالم خوشكة مةه

ثيش لة هةر كؤروكؤمةليكدا ، هةر كةيسيكش سةر بة هةر بزووتنةوةيةك بيت. جةلسانةدا حزوري بووة
شتر واية ثرسيارةكةمان ثيش هةموو كةس لة بؤية با،  بةدواي ئاماجني بزووتنةوةكةيةيتهةموو شيت

  خوشكة مةهباد بكةين
 يا هاوسةرةكةي، كايتَ دانيشتنتان كرد لة طةل نيضريظان، ثرسيارةكةم رؤشنتر كةم لة خوشكة مةهاباد

  خوشكي يا هةر كةسي لة خيزانةكةيان توانيان لةو دانيشتنةدا بةشداريتان بكةن؟
يا فرسةتت بوو ثرسيار لة ،  ثرسي ثةيوةندي لةطةل ذناين نيو خانةوادةكةي ضؤنةانئايا لة نيضريظانت

تا ، مةسةلة ضية، دانيضريظان ضؤنة لةطةليان و كة رةفتاري مةسعود، ذناين نيو خانةوادةكةي بكةيت
  . ديار نيية و دا نةناسراوةانيكةكةسيكي ذن لة نيو ئةو خانةوادةا تئيس

دياي هةروةها زؤر جار بري لة تراذي، ةك ثيشتر وومت لة ميذة لة زةينمدايبةراسيت ئةم ثرسيارانة وة
 و دةبيت لة ض دؤزةخ، ذياين ئةو ذنانة دةكةمةوة كة لة نيو ئةو خانةوادةيةدا ذيان بةسةر دةبةن

، تيك شكاندين ثةيوةندي عةشرةتةكةيانة و بونطوماين ناوي كة ثيوستيان بة رزطار ، جةهةنةميكدا بن
لةو بابةيت لة ذير سةردا بيتاد لة نيضريظانةوةشكة مةهاب ئةم نزيكايةتيةي خوتؤ بلي شيت  .  

 و هةر من خاوةين نيم بةلكو هةموو ئةوانةي بري لة ئازادي ذنان دةكةنةوة، ثرسيارانة و ئةم ئحساس
نان سةيري بة ضاوي دوذمين ئازادي ذ، بةراسيت لة نيو بزووتنةوةي يةكساين خوازي ذنادا خةبات دةكةن

  . سةركردةكاين بةرزانيةكان دةكةن و ثياوان
كؤر هةر جؤريك ، ليكؤلينةوة، لةم بارةيةوة بة نوسراو و اد يب دليمان نةكاتبهيوادارم خوشكة مةها

  . خؤي ثي ي خؤشة وةالم وةرطرينةوة
ضونكة ، وةوةالم بداتة و ثيم خراث نيية لةم بارةوة طةر كاك حةمة سةعيد حةسةنيش زةمحةت بكيشيت

  . وةنزيكايةتية بة بةرزانيةكان كاك حةمةسةعيديش بةشي خؤي يلَ وةرطرت و ئةو خةالت
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