
وەیانـــئ رـــكالم بماناتریـــن
بۆ كـــ كۆمپانیاكانی بیناســـازی
و كندی و ئینگلیزی گووندەكانی
و ئمریكی و ئمانی و فڕەنسی
ئوە مزگنی تیایدا و …دەیكن
ك دەومندەكان كیارە دەدەن
،یھ بـــردەوام كارەبای لوێ
ھاووتییانی  بـــ ئـــوەی وەك 
كوردی) (گوونـــدی نیشـــتجی
بتمای ھرگیـــز «ئوە بـــن
مبن، بـــردەوام رۆشـــناییكی
دەومند خـــۆ دە دەتانـــوێ؟
مئ گووندەكانی وەرن و بكـــن
شارەكانیشتان گورەترین ل ك

جوانترن».
ھر ك ئـــوەی ھســـنگاندنی
تدەب گووندان ئو درووستبوونی
ل جۆرك  درووســـتبوونی ھۆی 
با نا، یان چینایتـــی جیاوازیـــی
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راست كالمانر ئو ئگر بم كۆمناســـی بت، لكۆرانی بۆ
بنی (شاھان (ژیانكی بۆ خزمتگوزارییی لیست ئو و دەربچن
ئستۆی ندەخ گران زۆر ئرككی ئوا بتدی، داوە دابینكردنیان
تا زیاتر خزمتگووزاریی دابینكردنی لڕووی ركبك بۆ حوكوومت

.گووندان بگن ئاستی ئو شارەكان
ھاووتییان ھموو بۆ (شـــاھان دابینكردنی (ژیانی ك پیش بو
جۆركی دیكی واتـــك ،میشـــستبگرە ئ كاركـــی زەحمت،
تنھا بت، نرخك بھر كردن، خۆدەومند بۆ دتئاراوە ملمالن
چند بت بوپیش شاھان)، (گووندی ب یشـــتنستیش گبم
باداوە وەك گڕەككانی ھولر دۆالراوەی گڕەكی كی دیكســـا
نیی دەومندك ھیـــچ چوونك پۆتیناوەی لدت، و شـــاپاوە و
پدەكات، كۆچ دەست كۆچك و نبت (شـــاھان ل (ژیانی حزی
فرمانبرنشین، نگووندی ئمما گووند، بۆ گورەكانوە ل شـــارە
وانئ چیی؟ فرمانبرنشین گووندی دەپرســـن شانشین، گووندی
مڕداریان و جوتیار دە ناتوانی ك كوردســـتانن كۆكانی گووندە
بندیوار. ئویش مووچخۆر، تكراون زۆریان بشی بدۆزیوە، تدا
كوەری و ئوردنی خیاری و ھیندی تماتی ل پبووە بازاڕ بۆیـــ

و ماستی ئرانی. سووری
چییوە ل (شـــاھان (ژیانكی دابینكردنی ب شـــانكو خۆھئ
،وانگلم بـــردەوام، كارەبای دابینكردنـــی دەبـــ ھاتـــووە؟ بۆ
و شارەوانی پۆلیس، بنكی وەرزشی، بنكی بنكی تندروســـتی،
دەومندەكان راكشـــانی بۆ ھۆیك نبكر مۆدرن قووتابخانی
و كۆمپانیایانئ ئایا گڕەك جوانكانی شـــار؟ بۆ بجھشـــتنی
شـــاردا ل مبن بتما وەرن، بن: پداوان) (دەوران ب دەیانوێ
پیســـی چاوی لترســـی لرە ناچار نین ببینن، وەرن، و شـــتانئ
(ھذا من بنووسن ماكانتان دیواری لســـر و رووت رەش خكی
دەرگانیشـــتان بنووسن لســـر بمنتی ب لرە فضل ربی)، وەرن

الگندەی)! فضل من (ھذا


