
 ولر  ھه رمی کوردستان له تی ھه  بۆ لپرسراوانی حکومه کی کراوه یه نامه 
 

و   مژووی ماوه و شارکه  مژووی ناوچه و نشتمانکه وه ته ولر مژووی نه ی ھه خانه مۆزه
کردین  کانمان تانیان ده جاران دوژمنه. ئاسانی تان بکرت بت وا به  چۆن ده مکه رده سه
بوو، ئستا خۆمان خۆمان تان  ده المان دروست ڕق له نھا بوو،ته تمان نه سه هدا د وه له
 .ین که ده
  وه ته کوۆبووینه).پالتالک( خۆ له ربه پی سه  ژووری چه س له د که  سه زیاد له  ئمه! ڕزان  به

شی  وت و به هر ک ولری به ی ھه خانه  مۆزه ی که و تانییه ت به باره ربین سه زایی ده بۆ ناره
ر  سه مانگک به ند ر بوونی چه رای تپه مان دزراو،سه که له ت و سامانی گه روه ی سه وره گه
  بۆیه.  ڕوو ته خراوه  نه  وه ن لپرسراوانه الیه ک له یه وه ڕوون کردنه   دا ھیچ جۆره و تاوانه ئه

 سزای  ننه یه نبارانیش بگهکانمان پ بناسنن و تاوا  زووترین کات راستیه  به داواکارین که
کاتی  له مومته   ئاسانی توانت وا به س نه  که ی جارکی که وه وای خۆیان، بۆئه ڕه
کانی جیھانی بو فرۆشتن و گیرفان   بازاره  نتره یه ک ئاودیو کات وبیگه یه وه ته نه

م  الوی ئه ستیان تکه ه لیپرسراوان د داین که   وه  گومانی ئه  له  ئیمه کان که ی دزه وه پکردنه
 ئاسانی ڕووت  ک وا به یه خانه ولردا مۆزه ندی شاری ھه  ناوه گینا چۆن له ئه.  بت تاوانه

  .  وه کرته ده
  تی به لکو سوکایه  به ک دز تاوان باره ک وه  نه ولری تان کردوه ی ھه خانه ی مۆزه وه ئه

ک  نفال چییه  جاشک یان ئه  ک له یه چ شوه ھی ی به که  و تاوانه تک کردوه مژووی میله
  . متر نییه که

  خۆ ربه پی سه بووانی ژووری چه ئاماده                                                                             
           23.04.05 ممه رۆژی شه
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