
  داتی عراقی فاره م سه رده به  له خۆپیشاندانهمال ، که. باشترین رگا بۆ ئازادکردنی د
  

   بدو ن عه رده                                                                                 ئه
  

تی   ، جنودان و سووکایه شی که ھۆی گرتنه .  مال سید قادری گرتووه که.  پارتی د کی زۆره یه ماوه
رو  موو نووسه  ھه دیاره.    نجام دراوه  ئهوه ماله که.ن د الیه له که  فا المسته  مای مه  بهپکردنه

مان کاتیشدا  ھه له. ر مرۆڤکن  تی پکردنی ھه مان دژی جنودان و سووکایه که له رۆشنبیرانی گه
کی یاسایی و  بت دادگایه مانکاتیشدا ده ھه  ل له. یه دادگایی کردن و سزادانیش ھه رمان به باوه

تی  ری تایبه بت و پارزه خۆی ھه رگری کردن له سی تاوانبار ماڤی به بت که ده.  بت عادیالنه
دام و  کوو سه چۆن دیکتاتۆرکی خونمژی وه ندین جار بینیمان ، که چاوی خۆمان چه به . بت  ھه

رک ،  جیاتی پارزه دامکی دیکتاتۆر له ر سه گه. کرن  حوکم ده هند عادیالن ی چه که سته داروده
سکی   کهل  . رگری لبکات ش به ری بگانه  پارزه کهبت و رگاش بدرت  ری ھه ھا پارزه یه ده

دام  ی سه وه ر ئه به له،دام  کانی سه ره ر پارزه گه. بینرت  وانا ی پ ره و ماڤ و دادگایه  ئهکورد
که  ک رادیۆ به مال نه که.ل د. نن   داده ناعدیالنه  به  دادگاکه  ، بۆیه ڤزیۆن نییه له ۆو تهرادی

رزان تکریتی ماڤی  کوو به ئاخر بۆچی خونمژکی وه. سووکاریشی بیبینت  کهبوون ش نه ئاماده
دان و  نھا ماڤی تھه ی بۆچی کوردک ته بت، ئه  ھه خۆشخانه باشترین نه عیالجکردنی له

  مه ئه .  کی ئجگار خراپه یه  نیشانه مه راستی ئه به  .!؟واببینن دانی پره نجه شکه واسینی و ئه ھه
  . کتی التی پارتی و یه سه  ده رو رۆشنبیرانی دژبه موو نووسه  بۆ ھه یه وره کی گه یه شه ره مانای ھه
کاتک ! . کی کورد بکرت؟ ھاوتیهیری   سه وه مه چاوی سووک و که به بت ھنده بۆچی ده

 کانی عراق و کوردستان کۆنه نجینه چت بۆ دزین و کینی گه پده که( مانی  وارناسکی ئه شونه
م  کی کورد به ل کاتک ھاوتیه. وی رزگارکردنی دا  ن ھه خسیه رۆکی عراق شه  ، سه!)ھاتبت

  .  وه ره ده ته نایه درت ، نووتقی ل ڕفنرت و سزاده  ده یه شوه
 نابت نووسن، کان ده  سایته ی له رانه و نووسه وال ئه مه وا له درت ، ئه رنه مال به که.ر د ڕاستی گه به

ر   گه چونکه. کانن کوردیه نی سایته خاوه ی که رزانه و به ت ئه تایبه  به وه کوردستان ، وه هرن بگه
کان  ندانی سایته رپرس و کارمه وا به رک بکرت ، ئه ووسهڵ ن گه وت له سووکه  ھه یه م شوه به

ت  تایبه ن ، به که ر نه فه کان سه رپرسانی سایته جارک به م که که  داواده ربۆیه  ھه.کرن  ئیعدام ده
   . دیاره مال ئاکامی ترساناکی پوه که.ی د م سزایه راستی ئه  به ، چونکه) ر فارس عومه( رز  برای به

ی مانگکه  ماوه. نین گوێ بۆ تاکی کورد بگرن  رپرسانی کورد ئاماده  ھیچ کات به  وایه پممن
.  یی بۆ پارتی نووسیوه و گله ، نامه یه نی ھه ده رو رۆشنبیرو رکخراوی سیاسی ومه رچی نووسه ھه

ئازادکردنی باشترین رگا بۆ   که  من پم وایه ربۆیه ھه.  وه می داینه  وه یه م شوه ل پارتی به
  . کانی عراق ته فاره م سه رده به  له ، خۆپیشاندانه م کاره ی ئه وه بوونه ھشتنی دووباره مال و نه که.د

چت تۆزک   پده یه م شوه به وه. گرن   ده ووتانی بگانه رانی کورد گوێ بۆ نھا سه  ته چونکه
رو  موو نووسه ھه  داوا له من ربۆیه ھه .  بھنن گریسانه  نه ته م سیاسه رم بیانگرت و وازله شه

  چونکه . ین پبکه ست تی خۆپیشاندان ده مه وه ھه م ، باپکه که کی ئازادیخواز ده رۆشنبیرو خه
    .ھنین   ده ته م سیاسه کۆتایی به یه م شوه نھا به ته
  
  مانیا  ئه
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