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  بدو هن ع هرد هئ ...  وز هخ ه قایرزان هرز ب هب هک ل هی هستخۆشی و گل هد
  ستخۆشی هد

راستی زۆر دخۆشی  هب. وه هوزم خوند هی خ هرزانی قا هرز ب هی ب هک هیڤین هڤپ هدون ه
، سئوولیات نییه هم هزم ل هح، تسک ببینیم ب هککوردستان  هلم جار  هک هبۆ ی. کردم

وان ببن  هبا ئ ن ه همن باشتر هکی تر ل هخو ه ندیم خوندوو همن تا سی ناو هونکچ
، یه هس هو ک هرزی ئ هی مۆڕاڵ ب هنیشان هم هڕاستی ئ هب. مان هرل هندام پ هول و ئوسئ هم هب
، مان هرل هپندامانی  هی ئ هزۆرب. یه ه هی هک هل هوتنی گ هپشک ه بڕی هباو هند هچ هخات ک هرید هد
وان  هل ئ. مترننز ه رز هم ب هزۆر ل، وه هبیریی خوندن ورۆشن هرووی پل هتوانم بم ل هد

ک کادام  هر هوباو همن ل هند هر چ هه. زانن هل د هپرۆفیسۆر و حاکمی گ هئستاش خۆیان ب
یان خۆ بۆ . !وت هوی لناک هخۆ خ، بت هئاخر خۆ هیچ ن. باشتره هوان هزۆر لرزان  هب

کانیان  هتا حیزب ههوان  هل ئ. کات هک د هی هو قس  هو هکات هزدر هستی ب هد،  بتفشقیاتیش
م  ه سووپاسی ئمن زۆر هر بۆی هه. وه هر هد هت ه نوتقیان ل نایدوونیا بروخت، ن هپیان ن

ب تام  هن و خۆیان هند هبک هرز هم ب هو لکانیشی چا ههیوادارم هاورێ کۆنم  هک هد هرز هب
  . پنن هس هرماندا ن هس هبزۆریش خۆیان  هن و ب هک هن
  
  کیش هگلی
نگ و  هموو دڵ ت هکی ه هخ، مانیا زۆر خراپ بوو هزعی ئ همی جیھانی و هنگی دوو هپاش ج هل
  هند هرم ههون هکک ل هی هب، مانیا هئ وکاتی هری راوژکاری ئ هکۆنراد ئادناو. مگین بوون هغ

نین و  هپک  هیت هخ هکی د هتۆ خ  هچونک، زنتره ههی من م هلکاری تۆ . کانی ووت هکۆمیدی
ی کورد  هئم هج داخ. یت هکی دخۆش بک هخ  هشدا گرنگ هم کات هل، یت هک هشیان دۆدخ

، وك دراوه هند ه هوێ چ هو ل هلر هراست. وتووین هزۆر دواک) کۆمیدی (ری هبواری هون ههشتا ل
خش  ه پ  هو هکوردسات هل هکی زۆر هی هماو هک، )رنامه هی ب هرنام هب(. مه هل هشتا زۆر ک

و  هکک ل هی. ن هک هش دخ هج و ناشرین پ هشتی ناب زۆر ه جگای داخ، کرت هد
کورد هیچی تر  هتی ب هسووکای  هل هجگ ه ش هم ب هراستی ئ هب. )ره هی میست هک هب هکت هم( هشتان
نگن و  هب هکی کورد د هخ هکوت  هک هرد هوا د، دا هک هرنام هب هل  هچونک. نت هی هناگ

کان زۆر  هن هدیالۆگ و دیم هی زۆر ل هو هل هجگ. فری ژیانمان بکات! ر هم میست هئ هناردوومان
ی  هو کوردان هر ئ هس هکرت هق هرش د ه ناه وق هه هب، وه هکی تر هالی هل. ن هبازاریان

  و هلزۆر، ژی هران د هند هه هی ل هو هراستی ئ هب! ؟ چی یهی همن نازانم هۆک. رانن هند هه هل هک
تی  هیارم هو هم هنی ک هالی هخۆ ب.  کردووهانتی کوردستانی هخزم، ناوخۆی  هکوردان
، جوان نییه هم هراستی ئ هب. ران هناوه هند هسکیشیان بۆ ه هند ک هو چ هکانیان داو هخزان

ری کۆمیدیا  ههون هک همن پم وای. تان هک هرنام هسی بگری هشکی ن هب هببین هموو کات ئم هه
رم  هکی ساردوسری پگ هک خ هکۆمتوانیت  هد ر لی بزانیت هگ، کوو ئاگرک وایه هو
  . سووتنیت هد هکی تریشی پو هوا خۆشت و خ هزانیت ئ هلی ن ر هل گ، وه هیت هک هد

  . رگریت هم و هرنجان هسم  هئ، وه هرۆحکی فراوان و دۆستان ههیوایدارم ب
  ڵ رزم  هگ هل
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