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، طريكةوت طةوهةرينةم دةرفةتة ئةو ديسانةوة. }دةبةزصنص  داتاشراوةكة سنوورة كة، ئيمةيلة بةم خؤزطةم{
، بپصمةوة شانازيةوة بة و بكةم مستةفا شوكور ماموةستا، كورد و كةم لفي مةزن ورة ثياويلة طة يادصك كة
 ثتةوي مةأمةأي بةردة بة، دپم دا و بص خةوشي بص طةرد طؤأةثاين لة ئةوم خؤشةويسيت رصز و خانوي كة
 خزمةت بة كة كةسانةش لةو زؤر دپنيام. نايلةقصنص، بؤرانصك و طصذةپووكة هيض كة، دروست كردوة وا رصز

 ئةو. بة خصر يادي. هةية بؤي بةئةمةكةيان هةستة ضةشنة ئةم، طةيشتبوون مستةفا شوكور ماموةستا
 بصتة تا لةوصوة، كوردستان رؤذهةپايت هاتبوة، دوايي كؤضي لة بةر، دپسؤز و زانا كوردة ماموةستا
 يا بةرةوثريي نةضو كةس، لة رؤذهةپايت كوردستان ناپصم من. ثزيشك بؤ كن، تاران تةماوي تاراوطةي

 فةأانسةيي ي}كپاوظيصة {هاذةكپاوة } مادموازصل {  طةورة كض نيوةي قةت بة دةپصم !خةير ، نةطريا لص رصزي
 ماموةستا هاتين بةر لة بةصنصك كة، هاذة كپاوة كض طةورة!  كاكي خؤم. نةبوون ماندو ثصوةي خةپك
، كوردستان رؤذهةپايت هاتبوة فةأانسةوة لة وپايت، سةرةتايي زانكؤ تصزصكي نووسيين بؤ، مستةفا شوكور

وصنةيان لةطةپ ، دةبرد دياريان بؤ، بانط هصشنيان دةكرد. دةوري خأببونةوة مار و مصرو لة حةشيمةت وةك
هصندةيان ثص ، كة ئةمةيان دةدي، تصطةيشتو ذن و ثياوي. ديكةش و شيت لص وةردةطرت ئيمزايان، دةطرت

ماندو  فةأانسةوة زانكؤي خوصندكارصكي بة خؤمان ئةوةندة دةبص ضؤن دةنا. دةتةزي الجانطيان كة، سةير بو
 كةس دةزامن زؤر. ثةراوصزةوة خبةينة شوكور مستةفا مةال ماموةستايةكي وةك و فةيلةسووف بةپام، بكةين

فةأانسة  كةنيشكة ئةو ؤرصز ب، نؤبةي خؤم منيش بة. ”ضي  و ضي و ميوانطرة كورد ! براطيان” دةفةرموون 
 بؤ بصتةوة ئاوةذو شتة ئةو نابص بةپام، تصز و مصز دةنوسص كوردستان بة سةبارةت هاتوة كة دادةنصم يية

{ دةپص ، اليةك لةأوي هةمو دو، بيالمانص كة، وةبريخباتةوة ثةندة مان ئةم و خوازي نزمي بياين ذصرخاين
 تاران. بزانن ويستمان بياين و بياين خواز بة، بيانيةكان و خودي}  باز هاوسص قازة و داپي جريان مريشكي
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