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  زیز مال عه جه ... بی گفتوگۆی سیاسی ماوه؟ ده ئایه ئه.... حاآم قادر

 
م   ر ئه و به مه ی س ڕۆژ له م ماوه به، ستی ربه خۆت سه  وه ی ئه ڕ ناآه ی یان باوه آه ڕ ئه باوه
ند  ن چه الیه ند له رچه هه، ی تۆ آه مه ی وه وه پاش خوندنه له آردی م بۆ ئاماده مه وه

 ی وه ڵ ئه گه وه له مه ده مت نه  وه داوایان آرد آه، آوردستان، سوید، رویج نه له آم یههاوڕ
  نده رچه هه نووسم مكت بۆ ده  وه دا آورته لره، م آه ده و هاوڕیانه داوای لبوردن له

ی  هو آات تاآو ئه ی  قبوڵ بكه خنه بی ڕه ی فر نه وه ر ئه به ی له ڕ بكه م باوه زناآه حه
و   به ی چونكه آه تیدا آار ئه آه ی خۆت آه و حیزبه ك نی خه  ن آۆمه الیه نری له الئه وه

 . آتی نیشتیمانی آوردستان یه به نی یه گه ت زیانكی باش ئه وته سوآه  هه شوه
، ، ر بنووسی براده نیه ناوم به تۆ بۆت، بووین ر نه رگیز براده و تۆ هه م من  سپك ده ده
ی چۆن   نیه ئه عسیانه ی تۆ به وه بیرآردنه م ر ئه گه ی ئه آه  ئه ت پناسه باعه قه  به خنه ڕه

نووسرا  م آاتك ده یانووت بنووسن به آان ئه عسیه به بیره ی خۆت باشت له آه ی ئه  پناسه
، ، ی ان بكهم رده  روه  په مان شوه هه وێ به ته تۆش ئه، آرد ده یان زمان باو آه ره نووسه

 خۆت له، و دسۆزبن بن خۆر نه  مشه سابخانه آانی قه ته تایبه بم دآتۆره  ه هه هیوادارم من
ش بۆت  مجاره ئه یه یه و شوه یه به سابخانه و قه آان دسۆزن بۆچی ئه ر دآتۆره گه  ئه بپرسه

ی  آه سابخانه قه راورد به به له لیخانی لباریبوو فری آه  به وه دوآانی خومخانه نووسمه ئه
 . سلمانی
  روونت داخراوه و ده  بتوانایت هنده ی وه ر ئه به وانی سلمانی له رۆآی شاره و سه تۆی حاآم

و  دزو درۆزن  به خنه ی ڕه شوه رچاو به  به وه هننه ئه آانت ڕاستیه ی آه سانه و آه ر به رامبه به
س دزه  موو آه  هه دزوایه م زۆر ڕاستت وتوه له به، ، ، ی آه ئه ندیان و آور ناوزه جاش
 . عسیه س به مووآه یانووت هه نابت ده ی جه شوه وه به آرده وابیریان ئه آانیش عسیه به

 ماستاوچی بت  رگه بت پشمه  ده پتوایه ر گه ڕوانیت ئه  ئه رگه پشمه من نازانم تۆ چۆن له
مدا  وه له وه ی ئه آه راورد ئه  آورد به و دژه ف ره ب شه به ر من هگ دا چوویت ئه ه هه  به وه ئه
توانم سوندت بۆ  ی ئه وه ر ئه به  من له ڕوانه ك خۆت مه وانی وه رۆآی شاره سه و م حاآم    ئه

بۆ  و دسۆز ترم ف تر ره شه تۆ به  زۆر له آردوه ت تدانه قه تۆ ته ی آه و آوردستانه به بخۆم
 . آوردستانو  آورد
.. جاشن، ، عسین به، ، دزن، ، سانه درۆزنن و آه نھا ئه وه ته نووسمه ش بۆت ئه مجاره ئه

 . ریك آردوه وه خه ماستاو آردنه به و خۆیان نگن آان بده موآوڕیه ئاست آه له آه، ، آورن
 


