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  رواریرواری  بستون بهبستون به. . . . . . آاآا  د محمود راست دهد محمود راست ده: : زازا  آاك جهآاك جه

  
 سمیناركدا  یان له وه  ئه آا آه محمود عوسمان ده.  د یی له  نوسینكی دا گلله زا له رز جه به

 بخونم وا  آه ی نوسراوه وه پش ئه. ستوری عیراقن شنوسی ده ی دورن دژی ره وانه گوتی ئه
. الم د به،  یره ی الی سه وقسانه  ئه ونایناست بویه دیوه دی نهمحمو. زا د یشتم آاك جه تگه

تی و  سایه ندی آه وه رژه به دورن له (ی دورن وانه زان ئه و ده  ئه  چونكه محمود راستی آردووه
لی آورد  ندی گه وه رژه  به  دلسوزی بیر له  به بویه)  التداران نیه ستھه ستی ده  ده چاویان له

نیا  ك ته نه)  یه وه ره ده له (  دوره محمود خوشی آه. د.  روو نه خه آان ده ستیهن و را آه ده
. د. آات تیشیان پ ده تكدا سوآایه رفه ر ده  هه لكو له گریت به آتی ده  پارتی ویه  له خنه ره

وو  راستی بارزانی ب سته خوی ده.   پیشه لوستی آردووه ند هه  دوزمانی وچه وه  زووه محمود له
  رآه بوو هه محمودی گوێ لنه. ییكی د س گلله رووخا آه یلول تاشورش نه  شورشی ئه له

خسی  ر شه  سه ی خسته آه باله مو وه ی نووسی و هه شورش رووخا محمود عوسمان نامیلكه
ی  ماله ل تا بنه  ده  زمانی محمود عوسمان بیستووه گوی خوم له ندین جار به چه. بارزانی

  ی ئادار دآتور له آه وه آاتی آووره.  هیچ مافكی ناگات بن آورد به الل هه ومام جهبارزانی 
غدا  ل رژیمی به  گه ی آوردستانی بوو له ره تی به رآردایه شام بوو زور دژی گوفتوآوی سه

 آوردستان  وه رایه  خوی گه رآه الم هه نا به  خراپتری داده غدا به ی بو به آه فده وچوونی وه
محمود زور .  د1992سالی .  وه مایه غدا ده  به ند مانگ له و چه آه فده ندامی وه  ئه زوزو بوو به

روآی  مانی آوردستان بوو وخوی بو پوستی سه رله آانی په لبژاردنه شداری هه رمی به  گه به
 بو  وه  رگایه بهر یندران هه آان راگه نجامه  ئه الم آه ی آوردی آاندید آرد به وه بزوتنه

  .  آه لبژاردنه موو هه تی دژی هه و سوآایه شه ره وهه خنه  ره ستی آرده ن ده نده له
مانی  رله ندامی په  وروژك ئه یی آورده وه ته ی نه ندامی آونگره آاآی دآتور روژك ئه

و نبیر   روشه محمود به. آو د سانی وه  آه وه داخه به.  آگرتووی پیروزه عیراقی یه
 زورناچی و ماستاوچیی  آو زور له وه، م بدرن له  قه نی آورد له داری بالیه تمه سیاسه

   آورد بروا به  و وایان آردووه  شواندووه لكه و خه ریان له راستی سه  به م آه رده سه
   له تبوونی دیباجه بقیمه  آه یه و روشنبیره محمودئه. د. آات روشنبیرانی دلسوزیش نه

  آانتان له براعیراقیه. فسیر بكات  دلی خوی ته آان به وجا برگه زانت وئه ورك دا نهست ده
  ین؟؟ فسیری تو خوش آه  ته ن جا دلمان به آه ز ده وان پاشگه ققی ره ده

ستور   من وتو دژی ده ی نزیك زیاتر له  ئاینده م آاآی دآتورمان له ده لنت ده زا به آاك جه
  .  وه  دووره الم له به،  بكات هتی قس ودژی عیراقچیه
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