
نگاوی حمود سه ر کاک مه هاب کاک ڕابه ڕزان  کاک وه بۆ به  
 سو و ڕز

   ونکهکتی،چ کی درینی یه یه رگه ک پشمه م وه  پویستی نازانم باسی خۆم بکه به
د  ده و عه رگه ک پشمه ر منیان وه هاب و کاک ڕابه ڕزان کاک وه  به  له که ر یه هه

 بم من  سه  به نده وه ناست یان نا،ئه ود من دهحم ،نازانم کاک مه جیھازێ ناسیوه
و  کک بو له  بوم و کاک عوسمانی برای یه رگه  پشمه1990-10تامانگی 

.ر  به  بو ،کات ڕگای یونانمان گرته ی ئمه که ه  له کۆمه ی که سانه که  
  ی به و پاداشته بم له ش نه  ،ببه کی درین مافی خۆم بوه یه رگه ک پشمه من وه
    بۆ ئمه و پاداشتانه ،ئه وم بۆ داوه  هه ر بۆیه خشرت،هه  به رانی درین ده تکۆشه
ین  ستی بده  ده کاتکیش له.  گرنگه وه المانه  به بۆیهک مژومان،   وه ی شانازیه مایه
زانن  ده و ڕاستیه ن ئه نده  له ناسن له ی من ده وانه ئه. رانیمانه ی نیگه مایه  
نی خانو  ،خاوه وه  ڕوی داراییه  له  حام باشتره وه ره کوردی ده80%  له من که

ست  به  مه  پاره ک به  نیشینی بۆ من وه دینار خانه   400. دوکانی خۆمم
. الم ی تکۆشانم زۆر گرنگه ک نیشانه م وه ،به نیه  

 کۆلیژی ژاری  دوو قوتابی هه نه ،مانگه بوه  نیشینیم هه  دینار خانه400  من که
   خزممن نه نههیدان،،  گۆڕی شه کوردستان، به ،،  به  که ریان گرتوه پزیشکی وه
.گریت رده  وه که  پاره گرن که رده ی وه سه و که  له زانم،،مانگانه  ناویان ده ناسیاو نه  

ی خاریج ئیتر  وانه  ئه  پیان وتوه که  بۆ موچه م چوه که کیله  وه10مانگی 
.....یان نادرت موچه  
  ینی نش خانه  ،چونکه ا یاساییهو ن ه  بیارکی هه وه بت ئه ر شتکی وا هه گه ئه
   بته بیارکی وا ده.ک ئستامان  نه یه  هه وه رانه  ڕابردوی تکۆشه ندی به یوه په
. رگه  مژووی پشـمه نان له نه ی ڕز مایه  
  هیچ بیاڕیارکی گشتی نی به یوه ی من په که  ڕاستیدا بینی  موچه م له به
. بیستوه وان شتکی وایان نه  وئه کانم کردوه ره  براده  پرسیارم له چونکه. بوه نه  

  رمای بۆ خستبمه ق به  له   بۆ ماستاوو کلکهک تیه الی خه چیت مه وا پده
کیتی و گرمه یه ک توانجیك پالرک ده یه خنه ار رهی جاروب وه ر ئه سه وت،له مزگه  
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.شیاو خراپ و نه  ر کارکی  سه ت له حکومه  
   و کارانه ک من بزانم ئستا ئه  وه م،،که که  ده ڕیزه و س به دا داوا له یه م نامه من له
.ی وه  بونه دوباره ن به ده و ڕگا نه وه  بکۆنه ته و بابه له. یه  هه وه وانه ندی به یوه په  
وێ ت پش بکه  خزمه وڵ بدات به  هه  کهم که ش ده تیه الی خه و مه ها داوا له روه هه  
.مان که له ر دسۆزانی گه سه  ماستاوو جاسوسی له ک به نه  

بوم،کاتک وروپا فر نه  ئه ی نادروست له  دیارده  و توانج و پالر گرتنه خنه من ڕه  
  کتی و خۆشیان له تی یه یهارکرد  سه کتی و  یهه بوم،توانجم گرتۆت رگه پشمه
.واسی ده کانیان هه خنه یی و ڕه ،گلهش   ڕه قاسمه  

ییم و  چیم بوت ده .ر نرخک بت  هه  ڕاستی نانوقنم ،به چاو لهتا مردنیش .
.بباکم  
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