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  زیز مید عه حه. م ... !نگدان دووای ده با بتان بینین له... ی حاکمان نگمان بۆ دان هه ده
  

  . رومان پ وشک ناکات یش گه نده  بیابانکی تینووی ئازادین گه
ب  ب ئه تدارانی کوردیدا هه سه  ناخی ده تی و مرۆیی له ستی کوردایه ک تۆز هه ر یه گه  ئه
  ته و میلله کانی ئه دی هنانی مافه ن بۆ وه رام که خۆیان حه راک لهوو خۆ  خه مجاره ئه
ن  وڵ بده هه یان تووانی ت نه سه ده (.... )  ساڵ دووای چوارده له  که ژارو دسۆزه هه
و  بۆ ئهن  کان دابین بکه تایی یه ره  سه  مافه وه مه نی که الیه به بۆن و و پش ره نگاوک به هه
ر  ک هه نگدان بت نه ی پش ده ک ماوه ک وه خه باگرنگی دانتان به  یه  دیدهم  سته له گه
رایی  ک بوو مه خه ئیشتان به عس ئاسا که ک و به  خه نه واو بوو ئیتر پشت بکه نگ دان ته ده

تی ووتک بوای  سه ده  که زۆر گرنگه.. ناسن س نه ما ئیتر که  ئیشیشتان نه که ن و بۆ بکه
   نی یهیشهیچ هزک  یه وه که خه ت به سه بوونی ده  بوون و نه دۆڕن چونکه نهک  خه
  کات که ڕتان بۆ ئه شه  که ته و میلله فا بۆ ئه وه.. فا وه.. فا وه ل خۆی بگرێ م هزی گه رده به له
 ژنی  پیاوی پیرو چاوی خۆتان که کات خۆتان بینیتان به تتان ئه خزمه دات که نگتان بۆ ئه ده

و  ئه  که کی ئینسانی جووانه فایه دا وه نگیان ئه هاتن ده ندام ئه م ئه ت و که قه کی سه پیرو خه
  گه یان له ه  مامه وه اللوته کان بۆالتان به رمانگه یانی دن بۆ فه  به وتووانه ککه پیرو په

نگ بدات بۆ   ده ستهک پوی موو هاووتی یه  هه کرد که ک و چۆن ڕیکالمتان ده ن وه که مه
کانتان ڕزیان لبگرن و  رمانگه فه  له  ئوهشئاوا لمن  بسهی هاووتی بوونی خۆی وه ئه

  ڕواننه  مه وه رزی یه فیزوو لووت به  به ن بۆکارکی ساده که ی حیزبیان لمه زکیه داوای ته
  س نی یه ر بۆ که  تاسه هو کورسی ی  ئه  چونکه وه موو شتکتان بیر بچته واو هه کی و ته خه

م و  ده ر به ک هه  بکات نه خۆیل و ووتی تی گه یه بتوان خزمه و کوڕه کوڕ ئه
  ئمهبت  مانتی خۆی بکات و هیچی دیار نه تی و قاره کاندا باسی ئازایه وتنه چاوپکه له
و  م ئه ک نین به ڕی خه  ج باوه ئووه رگرت که پشوو وه مان له زانین و فر بووین وانه ئه
  وره گهیشی پ  زانین ئوه م ئه هیدان بوو به فای خونی شه  بۆ کورد بوو بۆ وه نگدانه ده
کان  ختکردنه وو خۆ بهم  بوو بۆ هه  زوم لکراوه ته و میلله کی ئه فایه  وه مه م ئه بن به ده
  ته و میلله ر نا ئه گه ن ئه ک بگرن و کاریان بۆ بکه خه  گوێ له و دووا زۆر گرنگه مه له

نگی دا  ده ی که که و خه کردب بۆزانیاری زیاتر ئه واری شی نه  ده کات با به کارکتان پ ئه
بت  ی دوواڕۆژ نه وه یدان و نهه ر خونی شه به زانن له بوو خۆشتان باش ئه  نه هیچی بۆ ئووه

تی  تانتوانی خزمه نه هتد.... ی و نده  ساڵ گه  دووای چوارده نگتان نادات چونکه س ده که
  گیرێ له  ملیۆن دۆالری پ ئه ی ژنی لپرسراوک به ر ڕۆژه م هه ن به تان بکه که ته میلله
ی ووت  وه ره ینرن بۆ ده  ئه  ئوه هی که و خه  خونی ئه وه نگرێ ئهکان خوابتا خانه فۆکه

گینا سیان و   ئه خۆتان تاوانبارتره کانتان له م پارته  به ن بۆ بگانه به تی ئه می میلله ده له
 زانایان  ڕای زۆر له س ناورێ دزی بکات به ئاشکرا دادگایی بکات ئیتر که چوارتان به

م  کانی ئه تایی یه ره  سه ره  هه  مافه تان توانیووه  نه زرێ ئووه مه  ساڵ ووتک داده چوارده به
  . ست بھنن ده  به له گه
چ پیاوی  یمانتان بیر نه عدو په نگمان دا وه کان ده موو کوڕی یه موو که ڕای هه ره سه

  .  شۆڕشگن لمنن که شۆڕشگ درۆ ناکات بیسه
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