
  
       .......!                             ماغت نیه ی و دهق تۆ بئ عه

  
ی  ه ساواک مناله نھا  ته رم سوڕما که سه ی کۆنترۆل، دیوم  ڵ هاتنه ئه گه هل. نی بووم ارو ، چاوهیز  دابه  فرۆکه  له که
                        .ڵ بوو گه له

  ؟ت که کچهی کوا دایکی   ئه:ووتم
  ! وه راندیانه  سنوور گه هل: ووتی
  .ێرد سه  وامان به  بۆیه تییه وه  ده باجی ب مه  ئه:ووتم
  .شتیھ کورد نه ...بوون  نا تورک نه:ووتی

  .کات دهپ ست  ده یه وهوش به.  کوردستان  م له که ره ی براده وه نه ڕا ئیتر چیرۆکی گه
تی  فاره  سه یان پرساریان له وه ڕانه پش گه. ی پاسپۆرتی عراقی که  و ژنهیه ی پاسپۆرتی سویدیان هه که خۆی و مناه

و  نو بۆ چوێتان ناو ؛ ڤیزهتل  دها پیانرکیوتی ت ره فا  سه.ی ڕیگا مه ه نگ و چه  ته  له وه تورکیا کردووه بۆ دنیا بوونه
. ت بکی کان ڤیزه  تورکمانه له رور سنو سه  لهی وه ن بۆ ئه که  دهت ل داوای ڤیزه  وه نهڕ گه ر ده وسه له  که.تان وه ههاتن
 ، وه لیل روون بکاته ی برایم خه که کورده سراوه پر لۆ بێو یه ده.  خۆیه ره سه و له رم کی نهسروشت مرۆڤ به م که کههاور
   کورده پرسراوهل .تدک لیان پ گه  لهکان، ت بچته الی تورکمانهی بدا گهنھا ڕ  ته یه ی سویدی هه ی ئیقامه که ژنه که

  ؛ت  دهی و پتبر دهی  پی ، قسه که نگه ته قینچگه
  !ی گه  نای و ت ماغت نیه قلی و ده  عه تۆ ب

  ن، ک ڕگای ناده یه  هیچ شوه  به بت که  دنیا ده ی که وه  دوای ئه
  .ھت بج ی به که خۆره ه شیر و دایکی مناه  سوید وه نهڕ ی بگه که خۆشه  نه  خۆی ومناهتب ناچارده

  .م زی کوردستان بکهڕ تی به  حوکمهیل و له رپرسانی برایم خه  به ک لهند پرسیار  چهێو مه  دهدا  لرهمن
نھا هی  ته ک نه  موو کورده رۆکی هه سعود بارزانی سه  کاک مه که وه و بۆ خه لکه ت هی خه ن حوکمهل یان دهک خۆ وه

  .پارتی
  بتتان بگووتررم پ یکی نه ند قسه ر چه سه  له تان خۆشهن یان پ که ده  قبوڵ  ئیوه!زر تی به  حوکمهپرسراوانی ل.1
   ؟ماغ  دهق ب عه
 واوی خۆی زی تهکی دونیا رن هیچ شو وا له ئه ،تگر زی هاووالتی خۆی نه رت ر حوکمه گه ئه ،  ووتراوه ڕاسته .2
ک یان ر پۆلیس گه ئه  وه کراوه  نه سوکایتیمان پ رهل ین،ینی ز سوید گه ڕه  به نده رچه هه   ئیمه استهڕالم  به ،ناب
  . دادگا و دادگاکاری  وته که نیام ده دوا کی وا بکات ئهک کارر رمانبه فه
رما   ی گه45ی پله  خۆش له کی ساوای نهت دایک و منا کام حوکمه. حمن ه باییورپ ن ئه  ده ، کوردستان باوه  له.3
  . وه کاته ک جیا ده یه هل
 ؟  گایه شخستنی کۆمهی پ پۆسهک،   خه گرتن له ڕزنهندان و ئایا جو. ن که گای شارستانی ده  باسی کۆمه ئیوه .4
 لکانکی ڵ خه هگ ی له وهی دز رده روه و په ویش ئه ئه، تباکر  نهتی پ سووکایه  وه روی خۆیه  سه ک لهپرسراور ل گه  ئه وه
  . تنکارناه  بهداتر
  به نگ موو ڕه هه) ربا هح( ک وهکان  یهعسی  به ی کۆنه ۆربه ز چونکه  یان نا، عسیه  به  کۆنه پرسراوهو ل  نازانم ئه.5

 کولتوری  ، هر رمانبه و فه ا ئهو ئهووبت، ب عسیش نه ر به گه خۆ ئه.  وه که و پایه موو پله  ناو هه چنه گرن و ده ده  خۆوه
  . کولتور  به ه بوو رچووه  ئایدیۆلۆجیا ده عس له  به چونکه ، گرتوه عسی هه به
هیدو   شه و ماه ر کۆشهها کوردی ت ارهز  هه ودان ی سه گهڕ، لیل  کۆنترۆلی خالی سنوری برایم خه.6

کو  ی بی تاوه گهتر ڕ  کیلۆمهزاران هه  ت بهی وو وه ره  ده کورد له چاوی خۆتان بینیتان  خۆتان به . یه رگه شمهپ کۆنه
ئابوو کی بسان  کهتب چۆن دهی ووت،  وه ره ده یشتمانی خۆی لهی نکرک موو ئه  هه سا به  هه ، وهتنگتان بۆ بدا ده
  .ک بکات  خه تی به سوکایهکو   دابنن تاوه و شونه له
پرسراوی خۆمانتان و ل  رکرده  سه بهش زیاتر  کوو ئیمه تا وه .ن وا سزابدهکی وشت مه ک، کهنھا بۆ جار رموون ته فه   ده
و   له او  ئه وه متان داینه ر وه گه ئه) کترن کترو بۆ یه  یه ت له ت و میلله حوکمه (تب  نه ر قسه ین و با ههدابن

سمی  ین وسکا ره هک ده وهندیتان پ یوه  په ئیمهک فۆن له ک یان تهیس هدر  ئه به،  وه مان بووکردۆته مه ی ئه انهڕ ماپه 
  .  ب دا ڕووی داوهئا 19  ش له که رووداوه .نینی هگ  ڕاده ۆشمان بۆ ئیوه سوپاسی خ وکاته ئه. نینی گه خۆمان ڕاده
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