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  بدو هن ع هرد هئ...  ڵ برا خاسک  هگ هک ل هقی هت هم هد. !؟یان شیالویه  ه کیمیاویحمود هعوسمانی حاجی م

  
کی بۆ  هی هو هروونکردن !جیاتی دانان هل هب) ر هحموود حاجی عوم هم (ناوی هرک ب هدون براد

چاومان ، هویست هخۆش هتم سای هری ئ همن و خون هم جار هک هبۆ ی هرز هم ب هئ. ناردووم
رۆکی  هر حاکم قادر س هس هووتارکم ل ک هی همن پش ماو. وت هکشی ب همی ر ه هق هب

منیش . وه همی دام هک و هی هجنونام هش ب هرز هو ب هئ. وانی سلمانی نووسیبوو هشار
جنو  هچونک، برد هو هانام بۆ زمانی جنو دان ن هکو ئ هل من و، وه هم همی بد هو ناچاربووم

ل . وه هم دای هرز هم ب همی ئ هو هب هد هئ هزۆر ب هو هر ئ هب هر ل هه. ی ئیفالس بوونه هاننیش
 چت هپ د. دات هم د ه هق ه ل!جنو هر هش هم ب هم ووتارو نووسینان هئحموود  هرز م هب
ک  هی هل هخن هشتا جنو و ڕه، م بووه ه هگرتنی ق هفری ه هی تاز هو هحوکمی ئ هرزیان ب هب

  جیا
ری  هر خون هگ هئ (ش هت هوباب هری ئ هو خون هزر هم ب هراستی من ناچارم بۆ ئ هب. وه هکات هن

  . بنووسمک  هی هو هو راستکردن هو هند روونکردن هچ، )!بووبت
  . م هیکت بۆ بک هو هند راستکردن هچ هپویست هو هرووی زمان هل

کتییی نیشتمانییی  هی (ناوی هب هکوردستان گرووپک یان حیزبک نیی هموو شتک ل هپش ه
تی نیشتمانی ک هی (ناوییت  هک هرگری ل د هنابت ب هج هی ک هو حیزب هئ هک هب. )کوردستان
  ستت هب هتۆ بیت م. هنیی هو ه) مودص (ناوی هکوردستان شارک ب هل. ه) کوردستان

وجا  ه ئ!هاتووه هجارک بۆمان ن) ژم هی(، )ئژم (ن هالر د هزوور و ک هشار هل! ؟بت) مودص (
ڕ  هم هی ل هک هکتی هی هوروپا ب همیدیاکانی سود و ئ هل. !؟الریت هکی کام ک هنازانم تۆ خ

مان بۆ  هالری قس هکوردی ک هیان ب، گیان حموود هم  هکاک. PUK، )!ژن هک ی هئژن ن (خۆمان
 بت بیت هد. یناسم هن هی هه هواد هو خان هف هم تیروتای هیت ک هد. !کوردی سودی هیان ب هبک
ش ) کۆ( هبت ب هد هو هر ئ هب هر ل هه، یه) کۆ( هواد هو خان هتیرو تایف هچونک) یاناسم هن(

عوسمان . !ناسیت؟ هالر د هکی ک هخموو  هچۆن ه، ر نیت هپاشان خۆتۆ کۆمپیوت. یت هبک هقس
، سه هبنجترین  هگ، ک مناڵ همنداڵ ن. PUKتی  هرکرادی هندامی س هئ نجترین و مناترین هگ

، موحگ( هک هب، نییه) گموحی (عوسمانی هاورتکاک . منداترین نابت و جوان نییه
، یه) رانیه (مۆ هئ هک هب. زای کوردستان نییه هترین ق هور هالر گ هک. ه) ی ئاوات هک هکوردی

  . بوو) بجه ه هه (جارانیش
  م  هک هچاو
  نن و  هوروپی داد هئ هرکن و خۆیان ب هریکی دروستکردنی کیشو هکان خ هوروپی هئ مرۆ هئ
. !)ک هالری هک ک همن و (یت هد هتۆش تاز. ییانن هو هت هی ن هی ناسنام هو هریکی سرین هخ
 ،ن هک هکی کز و خامۆش د هتی خ هوای هت هستی ن هرۆژ ه هکتی و پارتی رۆژ ب هراستی ی هب
گرنگ  هک هب، گرنگ نییه هوال هلیان ب هگو هو هت هنوان  هئ. ن هک ههز د هریش ب هگ هچوستی نا هه
وان بۆ  هئ هی ک هو چا هئ هوین هبک همئ هجا باشیش نیی. پارزنیان ب هک هت هس هچۆن د هی هو هئ

  ، الم هویست هرو الدکانی کوردستان خۆشموو شا همن ه. ندووه هک هیان ه هئم
، کی شاری سلمانی نیم ه من خئاگادریشت بۆ. الم هشی جگای ڕز هک هک هخ
   هند هل من چ. !سکی ب ئاگام هیت ک همنیش د هچی ب هک. پم هکی کش ل ههۆرامی هک هب
  . وت هکوردستانم خۆش دتری کانی  هالرو شار هش ک ههند هد، وت هم خۆش د هبج ه هه
  . ین هالریش بک هیری ک هحموود پاشای جاف و ناهیت س هم هت هکردووینخۆتت لنا بیشت  هج
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یان  هم جار هئ هباشتر، )زیری ناوخۆ هو (حموود هوسمانی حاجی مرز ع هی ب هربار هد
و  هبزانیت ئ، سو کارت بگریت هکی و خزم و ک هالر خۆت گوێ بۆ خ هبۆ ک هو هچوویت هک

کیمیاوی یان  هکابرام ووتو همن ب ه پاشان بزان؟ چۆن بووهالر رووی دا هک هل هی ک هسات هکار
  . خشیوه هبکابرا  هبیان  هی تی هتی ئازای هم خ هئ کی هخ

رزو  هحموود پیاوکی ب هحاجی م هزانم ک هد، رزه هو ب هی ئ هواد هبۆ باوک و خان هی هڕزم ه
  بۆ  هو هی باوکی قۆزت هم ناو هعوسمان ئ هل کاک. کی جگای رز بووه هالی خ، ناودار بووه

ناوی  هبۆچی ب، تی بوایه هسای هنی ک هر خۆی خاو هگ هو ئ هئ. تی خۆی هتایبندی  هو هرژ هب
ل هیچ کات . جگای رزبووه، رم بووه هی برای زۆر براد) هیوا (من. !؟ن هک هبانگی د هو هباوکی

 پیهیوا. یه هرز هب م هبرای ئ هم ککی تر بیست هخ همن پاشان ل. کردووه هی ن هم برای هباسی ئ
کانی سودت ل گرتووین و  هت شاخیشناب هچی ج هک. رم بوو الی من بت عوسمان برامه هش
  ، ته هفرۆشیت وخۆت ل کردووین همان پی دڕ هش، دا هساس هناسک و ح هم کات هل
 ئازاکانی هسپ سوار هئ هت هبوون، یشی هی هاو هعوسمان و قال هو کاک) *ر دووما هند هلکس هئ (

کان  هودیکتاتۆری هدرند همدام و رژ هس، ین ئیسپاتی کرد کهر هکاکی برا ڕاپ. تی هکوردای
زوم  هل هو رگای هنھا ب هلیش ت هگ. رووخن هری د هتاس هری س هماو هباتی ج هخ هنھا ب هنھاو ت هت

  . عوسمان ڕزگاری نابت هکوو کاک هوانی و هک دوو پا هی هل ب هگ. بت هو زۆر ڕزگاری د
  اتر هیچی تری بۆ کورد ر زی هر هز هل. ت وئیفلیج بووه هق هبیرکی سکداری  هی چ هو هوتنبز
و  ب هر هکانی ع ههارو دڕند هسلیمی گوورگ هت، رخ هک ب هلی کورد و هگ هندین سا هچ، بووه هن

نفال کردن و کیمیا  هئ( ه لشدارن هکانی ب ه هعوسمان و هاو هکاکالی من . توورک و فارس کراوه
رخ  هک ب هشیان و هک هک هکرد وخ هوان خۆیان ڕایان د هئ هچونک. کوردستان) بارن کردنی

و  هشانازی بنیم  ههیچ کات ئاماد. کرد هعس د هکانی ب هبرسی هسلیمی گوورگ هت
  . !م؟ هبک هو هسان هک

رۆکی  هس هیش بکرت بکک هر ی هگ. سانی ساقیتن هک، ر کوێ بت هه هان پۆلیس لپاش
  . ب رزیه ی هنیشان هک هب، ی رز نییه هنیشان هو هئ، کان هپۆلیس

  پۆلیس کورد بت یان  هچونک، که هم هو هیان هک هزیر هپۆلیس و و هشانازی ب ش هند هو هئ
  . ک شیالوی هن هکیمیاوی، ، ، ، ، ب یان هر هع
  ڵ رزم  هگ هل
  مانھایم / مانیا  هئ
 ناوی  هرۆمانکی ب. یهنس هر هی ف هور هرۆمان نووسکی گ، ر دووما هند هلکس هئ •
  . یه هه) ئازاکه هوار سسپ هس ئ (
  


