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  مال جه وانیپشت ... ربدات هو کانمان کاره له ست ده تناتوان س که و نیمانۆخ ین خاوه مانۆخ :یسالمیئ یکگرتوو هی
  

  یمانسل
 

   کوردستان لهیمانی  هاوپهیستی ل  لهی وه ابوونهیاو جین  ته کگرتوو به هی یستی لینیز دابه
  وک و خهن  لهیرچاو  بهیک هی هو نگدانه راق ده عی داهاتووی مانگیکان بژاردنه هه
 یک هی یند به  مهیرپرس م بهیل ر سهیم ستا سهۆمام . وه ته شدا ناوهیاکانیدینگرو م هیال
 یدوا  له اند کهی گهیاڕ ۆ ئاسۆدا بیکدوانل  کوردستان لهیسالمی ئیکگرتوو هی

 یستی لڵ گه لهکگرتوو  هی ی وه  مانهۆ ب بووه ک نهاریچ بیشوو ه پی که بژاردنه هه
 یستی ناو ل ته چوونه وان نه  ئه مجاره  ئه ش کرد که وه  ئهۆ بی ها ئاماژه روه هه ،یمانی هاوپه
  وه کردهیوونڕر یم ستا سهۆک مام کو وه  به وه تنهابووبیمان ج ک ئه  نهیمانی هاوپه

 یمر هه  لهی هیی نده و گه  ئهۆ ب وه تهڕ گه کگرتوو ده هی یستی لی مجاره  ئهی وه ابوونهیج
و یی دارای نده  گه  که هی هییاسی س هیی نده و گه ر ئه  ناوبراو ههیواب  به  که هیکوردستاندا

 ،ندره  نه وه ستووره  دهیڕ  ت لهب  ده انهی نده و گه ئه ":یو وت  دروست کردووهیشیدارایئ
   به ارماندا کهیش ب مه ئ هیۆت بکا  دهیست پ  ده وه هیراق عیمان رله  په ش لهیستوور ده
   ."راق عیمان رله  په نهی بگه  ونیز  دابهۆخ ربه  سهیکستیل

 
 یر گهی کار  باس له  که وه تکرده هڕ یش انهیۆنگ و ده کگرتوو ئه هی یک هی یند به  مهیرپرس به

  هییک نزچ هی ه  وت کهیش وه و ئه هی وه ابوونهیو ج  ئهۆن ب که کگرتوو ده هی ی وه ره و دهۆناوخ
  ونیمانۆ خین مان خاوهۆ خ مهئ":یوت  وتنپ واندا بسه ر ئه سه  بهیۆ خیاریت ببتوان
   ."ربدات کانمان وه کاره ست له ت دهس ناتوان که
 
 ی کانوونیکان بژاردنه هه  کوردستان لهیسالمی ئیکگرتوو هی ی وه ابوونهی جیاردانیب
 یترس مه  وو گومانی دوود ک لهرۆ کوردستان جیمانی  هاوپهیستیل  لهڵمسا  ئهیم که هی
  مه ان ئهیکند و هه ان دروستکردووهیت هاو ک لهند  ههی کورد الیکان هییند وه رژه ر به سهۆب
و   ناسکه که خهۆ بارود هیان وایش پی تریکند هه  وبن ناو ده"ر شکهۆخباش و د"یککار به
  . وه تهشک راقدا دهع  کورد لهی داهاتووۆ ب وره  گهیکر ره  زه  به هی وه ابوونهیم ج ئه
و  وه ابوونهی جی نده هیمانی  هاوپهیستی ل دان که هڕ و باوه  تر لهیکند  هه وه کهی دیک هیال له
ان یسالمی ئی مهۆ کی وه ابوونهی ج نده وه  کردوون ئهی هڕکگرتوو تو هی ییترس مه
   .بوو  گرنگ نه الوه ان بهیابردووڕ یم  دووهی کانوونیکان بژاردنه هه له
 
  و باشیکنگاو هه  به وه ابوونهیم ج  ئه هسا 28ن  مه  تهیک دوکاندار د که حمه وا ئهیه
 تا  وه تهب نهۆستدا کیک ل هی نھا له  ته که هییاسی س مه  گه  که  باشهیپ  وبات ر ناو ده شکهۆخد
و یتک هیوا ی هیواب به ،"تکاندا دروست بب هستیوان لن  لهیاسی سیک هیت ملمالنبتوانر"

ن   ناده گهڕو  رخ کردووهۆان قی کوردستانیاسی سیپان هڕۆ گ هن سایند  چهی  ماوهیپارت
 باش یکنگ ت دهکگرتوو بتوان هیدام  هڕ و باوه له":ت ده  وت سه  ده نه  تر بگهیکپارت
 ،"ت بووبیۆ خینگران هی الیر داوا سه  له هی وه ابوونهیو ج  ئه نگه هڕ  ت چونکهنست بھ ده به
  وکات  وا دهیر کورس سه کگرتوو له هی  هی گوا  که وه تکرده هڕ یش تانه مهۆو ت اتر دواو ئهیو ز ئه
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  . هیی نده ر گه به نھا له  ته هی وه ابوونهیم ج  ئه دا که وه  بهی ئاماژه
ان یم پ کاندا به دارهیئ  له هی  ههی نده  گه که  هیی ن وه ان لهیش الریانیت هاوی تریکش به
ن  مه  تهید مه ار محهیهوش ،ت سه  ده  بگاته وه سالمهی ئیناو ت بهو هی کگرتوو ده هی   که هیوا

  وه ت کورده سبهی ن کگرتوو به هی ی نگاوه م هه  ئه  کرد که وه  لهی باسڵسا 34
 ،تالواز ب  ورت ک په ت نهنگ ب ک ده هی کورد  باشترهو وا   ئهیواب  به چونکه" خراپه"یککار
 ی وانه چهپ به .کان  سوننه نه هی الۆ ب وه تهڕ گه کگرتوو ده هی   وت کهیش وه ار ئهیها هوش روه هه
ر  سه ک له  نه هییر کورس سه نھا له  ته کگرتووه هی ی وه ابوونهیج":ت ار دهی هوش وه-وایه
  ."ی نده گه
 ی وه ابوونهیج  بهیمانی  هاوپهیستی لی نده وه  ئه ن که که  ده وه  ئهیاریش پرسیر تیکند هه
  وه ووهڕو  له .دا ده  نهیسالمی ئی مهۆ کی وه ابوونهی ج  بهی گو نده ه رم بووه  گهڵکگرتوو د هی

ک ند  ههیدوان ل  لهیۆ خیامان ت هیۆ زانکیندکار خو  کهڵسا 25ن  مه  تهیئووف هڕدانا 
  باشه":ت ده  وتپرس شدا دهیمان کات هه له  وتب رده  دهیمانی  هاوپهیستی لیرپرس به
 ی وه ابوونهی جی نده وه شوودا ئه پیکان بژارده هه  لهڵ مهۆ کیستی لی وه ابوونهی جیچۆب
   ."کردبوو؟ ست نه  پهیمانی  هاوپهیستیکگرتوو؛ ل هی یستائ

 
 ی کردنیپشت پاۆ ب وه تهنڕ گه  ده هی وه ابوونهیم ج  ئهشیسا 62ن  مه  تهیحد سا مه محه

 ،راق عی دراوسیکان هییسالمی ئ ته هو ده  وپارت  ویۆ خیکان ندامه ن ئه هیال کگرتوو له هی
  ناغهۆم ق و ئه هی ناسکدایکخۆ بارود  کورد له  که وه کاته  ده وه ر ئه سه خت له و جه  ئه هیۆب
   . وه ابوونهیک ج  نه هی  ههینگ ک ده هی   بهیستیوپ

 
 یکسپ  ده مه ئه"خات رده وان ده  ئهیفالسی ئیڕ وپه کگرتوو ئه هی یستی لی وه ابوونهیج"

 ی هی وه اکردنهیجۆم خ بوو له هڕ تو ندهو ه ئه ، بووڵسا 64ن  مه  تهیر وهحموود ز  مهیکان قسه
ست یک ل هی  و به ان گرتووهیک هی  تهموو پار م هه  ئه  که باشه":ی وت ک کهرۆ ج کگرتوو به هی
 داو یکان قسه  بهی ژهحموود در مه ،"؟ وه کاته ا دهی جیۆکگرتوو خ هی ۆ ب وه نگدانه  ده چنه ده
 یک هییترس و مه وه کاته م ده  کورد کهینگ  ده  له هی وه ابوونهیو ج  ئه  که وه وونکردهڕ یش وه ئه
   .تکا ر کورد دروست ده سه ش لهیتر وره گه
 
  وکات  دهیۆ خیبوون وره  گه ست به کگرتوو هه هی   که وه شارده  نهیش وه  ئه هییتم هاو م ئه به
   . وه تهب ادهی ج هیۆ ب هیدا گه  لهیرۆ زیکر ماوه ت جهزان ده
 
 یندام  ئه  کوردستان کهیشانتک حمه  زهی حزبییاسی سیب کته  مهیندام ن ئهن حس همه به
 ی وه ابوونهیج":یراق وت عی داهاتوویکان بژاردنه  ههۆ ب  کوردستانهینمای  هاوپهیستیل
  مهئ ، انهیۆ خیفی کگرتوو که هیو  هیی ن وه مهئ  بهیند وهی و په هیی من نیشیکگرتوو ئ هی یستیل
 ی داهاتوویکان بژاردنه  ههۆن بیمانی  هاوپهیستی لیندام شان ئهتک حمه  زهیزبیک ح وه
  ."راق عیمان رله  ناو په نهیچ نگ ده ک ده هی به  وراقع
 


