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  :م هیس یش به
م باسم  م و دووه که هی یش  به ک له وه  ارهید - 

 ۆ ب هیر هه  سه  چاره رهۆ دوو ج، کردوه
  ستا له ئ کهما یساالس ینم خو که یشۆخ نه
  یوتوو شکه پیلیسائ  وهیبوون رنه به
 ی الیکان شخانهۆخ  نه وه داخه  به که،یشکیپز
  هیۆب!نۆ بخ لیم  خهێو انه یشمان ناۆخ
ان ین خو انهیلمی نا عیک هی وهی ش به
 ،م که هی ی هگا چارڕ  واتا به .تدر ده
ند  ش چه وه  ئه که .نکر الج دهیع )یکات(

  که که که! انیش ز نده ه، هی  ههیک که
 کوردستان  له   کهی رهۆو ج م به به . وه خاته  مردن دوور ده  له که شهۆخ ک نه هی ادهڕ تا هی وه ئه
دا  سته  جه لهئاسن  ی ژهڕرچاو   بهیک هی وهش  به هی وه  ئهیش که انهی زێکر  ده ادهیپ
ها  روه هه . .. ! که شهۆخ  نهیانیر ژ  سه خاته  دهیترس ر مهۆ زڵد  ت له  تاتبه به . وه تهب دهۆک
 ،ینانکاره ان خراپ بهی ینانکاره م به ان کهیت  بهی تایمپ په ینانه کارنه ر به  به له
ت قرچ  بهیتا ت وبهب ده ییسته  وخساروجهڕ ین بوونیک چوون و ناشر تی تووش که شهۆخ نه

  : هی  ههیرۆند ج ش چه که مپه په ارهید .. کان ددانه) پوو که ( لووتیبوون
کان  شهۆخ  هه موو نه و به مه  که وه داخه م به به، هی کوردستان هه   له  کهی رانهۆو ج ک له هی
 -1:ش وانه ئه، هی یل مه عه  یکر شتۆنن و زه  دهیکار  بهروپاۆئ   له  ترکهیرۆدوو ج .اناگاڕ
ان هه م ی رهۆم ج  ئه ارهید )PID PUMP= پومپی دی ئایپ IVAC PUMP (. 2-)=اک پومپڤیئ(
 یل مه عه، دا کراوه تی کارێش نوی و هه مینانکار ه به   و هه م ئاسانتریر بچووک  به له
 یکھازیر جۆ ز مپه و په  ئه  باسهیاوی شی وه ئه! .ێبر ناوده) CRONO Super PID ( به . تره
 .مایساالس   تووش بووبهیسان  کهیانی ژ دان به ژه درۆ ب هی یاتی  حهیکت روره زه ست و یوپ
 ت و  حکومهیت  تواناو قودره  تا له هیی گران ن نده هیش که  نرخهۆش گرنگ تر خ وه له
 و  نابب  بنه مهی ئیت و  له هییشۆخ و نه ک ئهرج  مه به!! .ب دا نهییندروست  تهیت زاره وه

ش  زعه و وه ک لهریمان بۆ خیت وویستان ده  کاربه قه  هه هیۆجا ب . هی هه یهه ر وجوود
   . وه نه بکه

 و یستیداووپ وه وونکردنهڕند   چه ته م بابه  ئهینی نوس ستم له به داو مه ره من ل هیۆب 
   .ستان ده  کوردستان و کاربهیم هه ریت  حوکومه  له کمه هیارو داواکاریشنپ
  :ت بهی تا به 
/ ڤۆ مری مافی زاره وه /یندروست  تهی زاره وه -:کوو  وهیکان  دارهیند وهی  په ته زاره وه 
  و که نهو منا ئه  ی حا ک لهت  مشوورهی جدد  به رووره زه!  . کوردستانیپارز منایکخراوڕ

ان و ی ژی ق هه) ڵرماۆن (یی ئاسایکزانکو هه ر خ  وهشیوان  ئه که!  .تان بخوریس و کار
    ، دوو هی وا هه یزانک خرج  مه به . ..  هیان هه یران گوزه

   به که شهۆخ  نهی وه  له  جگه مه ئه!  . هی هه  هی  کوشنده شهۆخ و نه  تووش بوو بهی منداس 
و  ک له وه،ێرگر الج وهیوو دان ع پش بب وام ده رده کدا به کات  ولهننا  ده وه که رده ده
  وه ئه .ت د زانهو خ فالس بهی ئ وه هی ی مادیووڕ  شدا لهی هه مان کات له . ارهیدا د نهو
   .ش که شهۆخ و نه زانهو خ  ئهی که هی یروون  ده ته ه حا  له جگهب
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ستا باش  ئیک  خهیران  گوزه استهڕ 
ش یوان ئه )یشیع مه( یانیو ژ بووه

 ین سایژادر م به  به، اوهڕۆگ
  رانه و گوزه  ئهۆ ئاخ کهابردوو چاولڕ
  ! .ت چوو ب وهڕ ن بهۆچ
ش ۆخ ن نه بوو خاوه دان جار ده  سه که 
 یس ی کیۆخ .دا بکاتی پهن خو یۆخ
 . وانه له  ک بوومک هیم ۆ خۆ من ب که .) تکیب (دا بکاتی ش پهیر جار سرنج ۆتا ز ن وههخو
ر  ست و برادهۆدان جار خزم و د سه! . باشتر بوو وانه ک لهرۆ ز ک لهل شم گهیزع وه یرچ گه ئه
   .م که ان سوپاس دهیرۆز .نیدا ان دهین  خوییاڕۆ خ هاتن به ده
  وه  کردهیز  حه، ماوه  نهی  گرانه و باره  ئهیتوانا، زار بوه ب نده ه  واش هه بوهیزانخ
  به   هیت هامه و نه  ئهیربار  سه چونکه .ست بدات ده  لهانی گی که شهۆخ ک زوو تر نهژۆڕ
  که الجهی عیمان سل  لهیۆوام ب رده بوو به  دهیمانسل ی وه ره  دهیشتوانی دانۆت ب بهیتا
و  هییانڕ ( ی کانێ شارو الدیک  خهۆش ب وه  ئه که .کردنت) ن خوی هییل مه عه (یربگر وه
 ی وزه  و حه بجه ه  هه-انیرم  گهی  ناوچه  لهیالرو کفر که -نبتو ره  پشدهیر هڤ ده  له دزهق

 یر گهی و کار ته حمه زه  رۆ ز مه ئه .!!!رهه ول  والش له  ئهی که ته ن حکومه تمه حه) زوور شاره
  و پاره مان لهۆ خی تانه مه که و ئه  و ئه هیستاش وا تا ئ وه  داخه  به  که هی هه یشیخراپ

 ی رانه هڤ و ده ک له هی هه ر  له   که هی هه  وه  ئهییه بایستدا هه  رده  به ا لهست ئ  کهی رهۆز
ت   حکومه هیم وامن پ . وه نه  بکه هیتا و په ت به بهی تای بچووکیک هی شخانهۆخ نه،باسم کرد

 و نا ی حکوم کخراوهڕو  ک له هی هه ر  ست رده  به دا بخاتهیۆ خی  کارنامه  له ارهیشنو پ ئه
  ر لهی بم ک به .تب  دهج  به جی ئاسان  به، کوردستان نه د  کهی انهییۆ و مریحکوم
   .!؟ وه کاته  هه ژار دهیك  خهیداماو
   .! سته به  مه  لهیت هیاڤۆ مریانیک ژس هه ر که ۆم به  دهیو ج که ارهی پرس وه  ئه
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