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وت و  دان کهل لهدا ی سا٧٨ ین مه ته له بابم ی که زووه  ئاوات و ئارهپ ه  د٢٠١٢ ی ئووتی٢٠ ممه  دووشهیژۆڕ یۆڕ وهین
 یکان  شارهی کوردانیسکبارانان و فرمڤۆم و ک و خهن  دواتر لهیژۆڕ.   کردشنۆڕ یایدن  لهییئاواما هیتا  تا ھهۆب

ک  ره ده ربه و ده ر ئاواره  ھهیزوو ن ئارهیتر وره گه.  ردراخاک سپ  بهیانیگ بیرم ند دا ته هکۆن و ئۆتھام
موو   ھهۆب و ئاواته م ئه ، به کبووهیدا دا لهیت دا که و خاکه  ئهیش باوه له هیید به  ئهیوتن شتمان و خهید و ن زۆب هی وه انهڕ گه
ان ید جاو به  و تا ئهتست وه دان دهل دا له  و تاراوگهیبیر  غهیتو ان لهیئاوات  له پی دی وانه رن ئهۆ و زید ته هیس نا که
  .   وه تهو ان ناکهیۆ خیدز به

ک رس ھه  خودا لهی وه رئه به له: م که هی.  تژرکوردستان بن م له که م الشه که ز ده کار حهۆدوو ھ گوت بهی  دهبابم
ن ن شویزترۆریپ له که هییشتر نۆخ وه له.   ن ناوبردووهن شویزترۆریک پ  وهیکاندا کوردستان زهۆریپ هییئاسمان رتووکه په
ن و یرتریگد  بهیۆ خیکبوونیدا  لهینشو هی واڤۆ مریسروشت: م دووه.  تژرش بنو هر ل ت و ھهیک بیدا له

کت ڕن و ئاوڕ په دهتدا ت کهۆک گیال ران جار و بار به ست و برادهۆد نهۆ مردن کیدوا له.  تزان ن دهن شویتر ئاسووده
 و یبیر غه ر به ت ھهیژ  دهیناسراو  و نهیبیر غه ن بهۆچ ڤۆ مریبیر  غهیتو م له به...  ن که کت دهادیو  وه نه ده دهل

 مار و ی ه جوویو ئاگادار هی ک حازر و ئامادهنموو شو ھه خودا له: رموو فهی باوکم ده.   وه تهن ر ده ش سهیناسراو نه
ز یرگ م ھه شتمان بهی نۆ ببوو وه انهڕ  گهیئاوات نده رچه بابم ھه .کوردستان ا لهی ب رهل ر مردنه ش ھهی، مردن رووهم

ر  ھه له بوو که وه  ئهیت هیس  دوا وه هیۆرب ران، ھه رکهی داگیش هڕ یت سه  دهیر بهر سژ ته بچیشیانیگ بیرم بوو ته نه ئاماده
  .  تردر بسپخاک  بهی که رمه ش تهو ر له ھه سپارد یانیک گنشو

م و  سته  بوو لهیاخی؛ یاخی  شهیم ک بوو ھهڤۆن بوو؛ مریژ و وردبیرتی بیکڤۆرم م وار بوو به ندهخو ند نه رچه باوکم ھه
 ی وانه چهپ ک کهر شت ھه گرت له  دهی خنه هڕو  ئه.  ند سه  و ناپهۆ نامیل تگهیر نه  بوو لهیاخی، یدادب

 ی وانه چهپ  کهی نانه هیو الس  و که موو ئه ھه گرت له  دهی خنه هڕ.  ت بیند زمه کان و ئاوه هییت هیاڤۆمر ئاکاره
  .  کرد ان دهیت سوکه گا ھه مهۆ کیکان هییگشت هییند وه رژه به

وانمان بوو  نی و مشتومۆت گفتوگگر ادهڕندوو یرچاوم ز به  باوکم لهیوخسارڕدات و  م ئازارم ده رده ھه ک کهشت
 یکریب و به نانهیر وردبۆکرد و پاشان ز  باس دهۆتانم بھان و کوردسی جیکان ووداوهڕ و ڵوا  و ھهیال چوومه ده ژانهۆڕ که

شھات  پی تهیکار و شیو ش وه کدانه لیت و تواناوار ب ندهخو نه هی س ھه م که که.  کرد ان دهیۆ بی وه کدانهل وه فراوانه
ش   مووقهیرید باوکم ب م بواره م لهتوانم ب ، دهیو هڕ دهزم ب  بکات، بهیقوو ن بهی ناویت ژھهۆڕ یکان ووداوهڕو 

  .کرد ده ش نهۆرام  فهیکان له سه مه  بهیداریند وهی  پهیکن هیچ الیبوو؛ و ھ

 ی گه له ماوه ماندا نهما کان له ووداوهڕ و ڵوا  ھهیستنی بیای خولیکس  کهیدیستا ئم، ئد ر به سه زار داخ و که ھه
و  به.   کمانهیدا شتووهھج  بهیمانۆب ک کهادگاری شت و تاکهیۆڕباوکم .  م ا بکهد گه  لهیکان له سه  مهیشم و تاوتویدابن

  .ترمان ب  سهیتر  و چهڵ ماییشناۆڕر ۆ زیکنتا سا  کهی ئاواته

  


