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نانی نانی   هههه  متر ویست لهمتر ویست له  کاتی کهکاتی که، ، لیکترۆنیلیکترۆنی  کتی کوردستانی بۆ میدیای ئهکتی کوردستانی بۆ میدیای ئه  یهیهزراندنی زراندنی   دامهدامه
  !!!!!!. . . . . .    دا داهلکههلکه    ک لهک له  یهیه  هه  جوجهجوجه

  
،  درکاندنی مژووکیشه نه ی چیرۆککه وه گانه رز نه ری به خونه، نووسم ی بۆتی ده وه ئه

دیار  به دیکه شتی ر هه گه ئهگ  ماڵ ده وه ڕمه گه م و ده که  کاتژمر کارده8 من ڕۆژانه
 پدا ر  ههرکی سه یه هه ڕ و ڕۆژنامه ند ماپه چه،  متر نیه که ده وه بم ئه نه وه هر کۆمپیوته

ر چوار  لیکترۆنی هه رانی ئه  نووسهکی کتیه  یهمتر  که فته ی دوو هه ماوه ها له ها ئه، م ده ده
کاتی زیاتر ، دروستکردنی تیپکی تۆپن ییم کرد بهونا، !!!ی کوردستان دروست بوو پارچه

ر  سه موو جار له م هه وێ به ی ده کاته نده وه ر ئه هه باشه) ریقی کۆن فه ( به، ویست ده
و تۆی   ئهکی  گفتوگۆیهمتر و که یه و ماوه  له کتیه و یه چی ئه که، گفتوگۆ بووه گۆچیاتی ده

بوو  واو نه پ ته ستوری عراقی ده، بوو ریکاش نه مه ئهی  د سیناریۆکه قه  به که، کرد نه
تی  کی و کوردایه خه گرتن له خنه ڕهیاندن و  و ڕاگه وه واز و کۆبوونه بانگه! کاتی خۆی له

  !!!بوو فته دوو هه مووی له هه وه کیه ر خه سه فرۆشتن به
ب ، کی پاتاک یه وه کۆبوونه، وازک بانگه، دروست بوو فته ی دوو هه ماوه لهکورتی  به

ن ت ده نه، س ک که نانی یهناوهئه یه دواتر له، زانی ک ک هه یه قسهی  وه ک ڕۆژ ب ب 
ست   دهنیا ته که،  وه مانی کوردستانت بیر دته رله ر په هه! سند کرد یان په که موو بینایه هه
ی  ماوه ئاسمان له دیش چووه مه حهمو  چوونکه هزۆر ئاسای تا ئره،  بوو  به و وه زکردنهر به

  !!!ی ئاسمانیشی دی قه به وت ته ر هه م و هه ننه هه شت و جه هه خوا و به ر ئاوکه سه چوونه
ی  وه ئه ین بابه پتان ده ن که که مان لده بۆ گازانده کوردستانیه که کتیه ر یه گه ئهم  به

بی نازان بۆ  ره عه ده شت له ی کوردستان ههک ین خه ر ده گه ئه،  بیه ره عه ناردووتانه
کوردی  وه منه له باشه،  که یه ستره ی ئه ندامه ئهر   ههن  ده وه فرۆشنه ر ده سه تیمان به کوردایه

ت  باکور و ڕۆژهه ری تری کوردستاننت له ڵ نۆ نووسه گه بی نازانم له ره عراقیم عه
می  ی وه وه وابزانم ئهم  به، بی نازانن ره  عهت داکوردستانن زیاتر له ده شت له هه وه ئه

و ناوی ،  کردیه ی نه که کتیه شتی یه دا هه سه  دنیام خۆ پرسی به  وه تهکوردستاننتی داوه
  . . .  نووسیه خۆشی نه

  با بۆ خۆمان بینڕێ  لگه ده
  . . . ی تۆپی یاری کردنی ئه ، که ستم ڕامه ده من دم له ، که تۆپ تۆپه

ب با  ر چی ده ه هویدی حمان ئه شی ڕه یتان و به شی شه به نه که شمان  ب دابه نه وه ر بۆ ئه هه
ستور  ر ده سه ڕفراندۆم بوو له، تا ه خه ن هه که ی پارته دوو قسه خۆ به به ر لیستی سه، ن بیکه
  . . . ق بوو شه

 . .ڕ و کوژتن ک قورئان شه وه، ک  ب نهر درکتان حوشتر ن هه بیشمان که ره عه ر فره گه جا ئه
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