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   مه حه خاه ... سووک نابت) رهاملتون بیکه (  به نگینه سه مکی هنده کوردستانم خه
ن داگیرکارانی  الیه له) تۆنبکر هامل) (مریکا ئه (ی داره تمه م سیاسه ی کورد ئه  شانسی ئمه نگه ره

ویش  تبت و ئهکورد داخس رگای بیری له چاوانیا هاتبت و ده کورایی به و  فووکرابت وه کوردستانه
 ختی رسه  و دوژمنکی سهری خۆی پبخورن بت سه ستی هه  ده یه مدیده  سته وه ته م نه وت ئه یه نه

ی  زان کشه نه  که یه ههدارانی  تمه و سیاسهی دنیا زلھزانهو لهکام ، دروست بکات) ریکا مه ئه (تریش بۆ
 توندوتیژو بکی  تیه دوژمنایه یی و وه ته کی نه یه کشه، یدا که  داگیرکارانی نیشتمانهک ته کورد له

موو  هه دژبه،  شکراوه ردا دابه سه کورددستانیان به ی که دڕندانه م درژایی مژووی ئه  به و ییه زه به
یان  ه  ئاگروبارود مامه و به وه وساندۆته وتنخواز کوردیان چه گای پشکه یاساکانی مافی مرۆڤ و کۆمه

  یه هه) یوئن (گای لالحی ناو باره به زلھزو زه کامه،  بووه سکیش ڕگریان نه و که دوهکدا کر ته له
زاییی  شاره) کان کگرتوه یه وه ته گای نه باره (ک نه) کگرتوو تانی یه وه گای ده باره (توانین ناوی بنین ده که
ی نائارامی و ئاۆزی  نی گیرۆدهجیھا بت که کانی نه که دوایه ک له  یه ی کوردو شۆڕشه ر کشه سه له

ڕێ و  لهنا  ی ب پشت و په  شانسی ئمه نگه ها ڕه روه هه، کش ده درژهکی بکۆتایی  یه شوه  بهو کردووه
و   ئه وه رانی کورده پشت کوردو سه  له دووریش نییه، راویزخرابین پهکگرتودا  تانی یه وه سمی ده ڕه

  وه نه  دنیایان بکه  کهکورد نوسیبت ی داگیرکارو دوژمن به وه ته هرخواستی س ن سه یان له راپۆڕته
  کراوه ین مۆرنه هیچ به  وه نه دنیایان بکه که! ! بۆکورد  شتک نییه والوه رگی به مه ژیانی کولله له
ند   دۆالرو چه به نن که شیان پابگه وه و ئهکاندا  کوردیه رانی کوردو پارته  نوان سه ز له رکاغه سه له

م و  رخه مته ی که ئمه  که وه داخه به، رن به خشته رانی کورد له توانن سه ت ئه سه خی ده کی ببایه کورسیه
ت و  سه شداری ده  و بهوه ینه رزبکه نگ به ده ساوین و ناتوانین تی خۆماندا خه سه ڕوی ده ترسنۆک له
، ن که نوسمان نه چاره ین و تاچیتر یاری به واکانی خۆمان داوابکه ره ناتوانین مافه، ین کان بکه دانیشتنه
یمانی  زاران په  میژووی کوردا هه  له وه رکی تریشه سه له.. بن ۆک نه وقسه قسه ر کان هه یمانه تاچیتر په

گورگان  نسایان بهیا نجی ده و ڕه بردوه خشته رانی کوردیان پ له سه  که یه کراوی واهه میی مۆرنه ده
 و وه ته ستاوه رویدا وه و له بوه  ڕازی نه یمانانه پهو  به وه ته ک نه رگیز وه ههم کورد  به، خواردوو داون

 ژر باری شیان کورد خۆی له مجاره هیوام ئه من به،  وه گیرساندۆته نوێ شۆڕشیان هه رله  بۆسهکانی وه نه
.. ن تاکیترمان پبکه  ئاشبه یه و نه وه ره ده  بنته ج و ناشیرینه نابه  م ڕاپۆرته  ئهنگینی گران و سه

  .. ژین رشۆڕ نه ین چاوشۆڕو سه هسبن تا خۆپیشاندان سازبکه، ڵ  کۆمهکارم کۆڕووامۆش دایکانی ئ وه نه له
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