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  محمد مال که...  :حاکم قادر رز  بۆ به

  
 ویان  دۆنم زهزاران  ههکی ئابخ و داگیرکردنی ڕه گه کی ی خه کشه  م به  وه تکایه
   به که، سلمانی شاری ی ژارنشینانه هه که هڕ گه و له ککه کی ئابالخ یه ڕه گه ! وه نه بده

   له و ترین زومی لکراوه وره گه  داراناوهت سه ده ن  الیه له  دروست بوونیدرژای مژوی
  .   پشت گوێ خراوه وه نکه مووالیه هه
ی ساوایان و پارکی  بونی باخچه نه، ندروستی پویست وزانستی ی ته  بونی بنکه نه
رزش تیایدا  وه الوان بۆ   که ماوه وی نه بستک زه  وانگه له ومه بونی یاریگه نه،  وه وانه حه
  . رن ر به  سه  به وه پکه ساتکی خۆش  وه ببنهکۆ

یل بساتی ئۆتۆم  کاره  بهس کهندین   چه وه کانیه گاوبانه هۆی ناڕک وپکی ر  به ڕۆژانه
سی  ویست ترین که خۆشهدا  ته م بابه  کاتی نوسینی ئه ر له هه. ن ده ست ده  ده گیانیان له

 خۆی  بهو   تاالن براوه وی وزاری به ی زه سانه و که  له ککه  یه که) حموود سورانی مه (ئابخ
  ئۆتۆمبیل کردونی به  و منداکیان خۆیمۆ  ئه ژین  دو ژوری قوڕیندا ده له  وه وس خزانه

  کۆنه هن جۆرک  هیچ  به که ی کانه هڕ و گه کك له یه.  وهست دا  ده  لهانوگیانی  وه ژره
ی شۆڕشگرو  هرۆ دان  سه به.  کی ئابالخه ڕه گه، وتب لکه هه شاری تیادا  موسته عسی و نه به

   وبهقوربانی کرده غرببو رکوک وئه کهمانی ی سل که منه کانی ئه  زیندانه له رمی خون گه
  ژن به یان دایکی بوه  ده  بهندام کران م ئه رنگوون وکه نجی تریش سه دان گه یان و سه ده
یان و  ژ له خاتری پک هینانی ئاوگۆرکی باشتر  بها نھ ته، قرچا رگیان هه ستی ڕژم جه ده

ار  ناو ش زینه به  داده بوو وه شاخه   به رگه کات پشمه. رگی  مه وکولهم   سته هکۆتای هنان ب
  له. کرا تیان ده ڕی خزمه په و شکاندو ئه ده ئابالخ ماندوتیان کانی ماه له ندێ جار هه

یان  واندودهش هد ترین شوه  درندانه خۆیان بهمنی ژی دو هالش  کاتویشیاندا چاالکی شه
م ڕژ پیاوانی  بۆوه دهژکاتک ڕۆ. ارد دا فی ده که ره م گه نارکی ئه که  له پاشانسوتاند

وت کون خۆیان   حه نجان له گرت وگه ده  که م گه ڕه کی ئه  خه یان به هانه تن بهها ده
  . یانکردن وگرتنت بار   ترسی تۆمه له  وه شارده ده
  
 کاک (ك ره  خۆشی گه وقسهژار  هه کی ربانی کابرایه  سه ک وله ره گه ناو  زینه وکیان دابه هش

با  باوکم وتیو هات ر به  خه وه کا ک حسن"دام بروخ سه"لدان  هوتاف  بو به، )حسن
 ئاخر  به. یوخنن همندا م ی که ماله ر  سه به، بیوخنن  والوه م له به، جار زار هه وخبر

ر جار زۆک   یه له دا دابوی که خیابانه ڵ گه ی له که ربانه سه، سن کاك حی که  قوڕینیه خانووه
 خۆیک  وه  خانووه م ئه ئستاش، ، کرد یدا هاتۆ چۆی ده که ر ماله  سه ئۆتۆمبیل به و  پیاده
 فاداری وه بۆ وپزانین پاداشت  یه مه ئه . وه ڕانده گه نهویان بۆ بستك زه تداران سه ده  ماوه
ر   ههشدا که زنه مه رینه اپهڕ   له!شاخدا باتی  خهکانی خته سه  ڕۆژانه له!  ره ڤه ده م کی ئه خه
یدانو   مه راندا هاته ڕیووخۆپیشانده اپهلکی ی خه وه یزی پشه ڕ  له کی ئابالخ بووکه خه
 ڕژمی  پناو روخاندنی له قوربانی  بونهرم و شۆڕشگر  خون گه  الوی رمانک له خه

تی  حکومه ر کاری  سه  هاتنه کانیان به زووه ونو ئاره د مخابن خه  م سه به عس به فاشیستی
  . ر زیادی کرد رابه ند به  چه وه هوساندن کوبمافی و چه به،  دی هاته ر نه ک هه کوردی نه
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  ی له وره ی گه ک کشه  یه  به ته  تایبه که م که ی باسه ره وه وه ر ته  سه وێ بچمه مه دا من ده لره
م  ئه کی خه له شک به ر  سه پنرا به سهوب هاوتا  وره ک زومی گه ک یه  وه هاتوو که بن نه

 وزاری وی وزه  موکدۆنم زاران هه  ن بردنی به تا به و داگیر کردن ویش ئه   که،  که ڕه گه
 داگیرکردنی  نھا به هتدارانی ت سه ماع وچاوچنۆکی ده ته. ن که ڕه م گه ی ئهک ک خه کۆمه
، ی ئابخ که بر سانه ر قه لی هاویشتوه بۆ سه کوپه به،  ستاوه وه  نه وه ئاساییهوی وزاری  زه
،  هکراو قۆرخ خۆیان کانی سئوله مه  له کك یه برك بۆ دایکی ک قه  پانتای خانوویه وش به له
کی   خهمان رله  ناو په پک هنانی به، ڕین  دوای راپه ر به هه .   دیاره وه که الیه موو هه  له  که
 بۆ چواالن  قه ل لهوتن بۆ الی مام جال  رکه  به وه ره هت س پاسی کۆس  به که ڕه م گه ئه

تی  ن حکومه  الیه  له ی که ویانه هوموک وز  ئهی کشه، کیان ره ی سه  کشهری سه چاره
 موو هه.  خۆیانرعی شهنی  وه بۆ خا یان وه رانه ابوون وبۆ گهوت کر  زه زۆر  به وه عسه به
 و  الی ئه رنه یان به که بپرسن و کیشهر  موالزم عومه  له  بچن که:  بوو وه  ئه مامه ی که مه وه

باشی  کاری کاک عمر  به،  ینک هب سیاسی  کته مه ندامی وئه ئابخیه موالزم عمر چونکه
کانی  وی وزاره  زهچی. مای هه ستی ل ده خسی خۆی شه قازانجی نھا به ته م به !!کرد
 ک نه کیش خه ی ویانه زه و و ئه وه رگرته وه موی هه داگیرکرابوو  وه ڕژمه ن الیه له  که بووخۆی
، کرابوون  داگیر نه وه عسه به تی ن حکومه  الیه  له و کاته ا ئهی ت وه کو ئه  به وه درایه نهر هه
چ  هی وه خشیه یاندا به سته سئولین ودارو ده ر مه سه  بهشیان داگیر کرد وه مان هاتن ئه هئ

  .  کرد کی ئابخ نه ان بۆ خهشحسابکی
  

 م له لگرن هه ست ده  که،  وه بنینه  ئاگاتان به  وه یه م نامه ئه ی  رگه  لهوێ مانه  ده ئمه
 یاسا   خۆتان و به به. کی ئابالخ خه  به دژ،  یانهئاسای عسی به  فتاره ره و ت سیاسه

 به ب  بهکی ئابخ  ق داگیرکراوی خه  نا هه وی به  زهو موک و وه ساددامیاکانتاندا بچنه
 پتان وێ مانه ده مهئ. خۆیان رعی هش نی بۆ خاوه  وه بگینه. رتک شه یدو قه  هیچ جۆره

 وت کردنی  زه تیمان دژ به زایه ه ناڕ به ین ده ده   دریژهدا یه نامه م ئه دوای  به که نین یه گه اڕ
موو   هه وه،  وه دان کردنه ئاوه ت گوزاری و خزمه شنی  چه تر له کانی کشه  وکانمان ویه زه

ها  روه هه.  وه نه ده داواکانمان ده قی هر ه به المی وه ر تا به گرینه اسای دهی کی گایهر  جۆره
نابردن  په  به ووالتیش ی وه ره  ده له، کوردستان ی وه  ناوه له خۆمان قی ههبونی  سور  له جگه
موو   هه وه گه به به، نترناسیۆنال هئ مینستی ئه ک وه کانی ئینسان دۆسته  رخراوه بۆ
  ین به که ۆمان دهوای خ قی ڕه داوای حه  مه ئ که، ستیان ر ده  به ینه خه کان ده استیهڕ

ژیان دا  الوه ورین وکهق` خانوی وخۆشمان لهوی وزاریان داگیرکردوین سایی زهیاکی نا یه شوه
  . ین به ر ده  سه به

  .  وه نه  بدهمان یه  م کشه  ئاوڕک له خوازانهق  ههکی یه  شوه  به که ڕیزتان  به هیوادارم له


