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  فا دانا مسته ... یمان سلۆ ب وه رهڕ ران بگهیز ک وهۆر  سهیگر جیناب جه
 یمان سلیک و خه دارهی کوردستان دا ئیمر  ههیت  حکومهی که دارهیردوو ئ  ههی وه ک گرتنه هی له
  ، ان کردی وره  گهیکر ره زه

 ل وه، رول  هه بوو بچنه  نه وه ان بهیتسیووان پیۆ خیکان  کارهیاندنڕ اپهڕ ۆ ب ره هڤ م ده  ئهیک جاران خه
  وه رهول  هه ت له قه ت موافهب ک ئه هی لوعه  بهینی کۆکان ب رهی دائین د وتهیج د مه حمه  ئهیستا دانائ
  وه ستنه  بهۆت و خ هیز رکه  مهی دژی توند  بهی کوردیاسی سیت سه  ده  که هیکدا کات  له مه ئه ،ربگرن وه
 قووت یز رکه  مهیکت سه ک و ده ان وهیرول ان ههیۆ خ وه  کرده  بهیچ که ،، وه تهست وه ئه  وه زه رکه  مه به
   .وه تهۆکرد
 یک  خه هی ن وه  ئهی گه ش به مه م ئه به ، کوردستان بیخت تهیر پاول  هه هی ن وه ر ئه سه  لهیس الر که
   .خته تهی پا رهیم پ  ئهۆ ب وه نهڕ ک بگهموو شت  ههۆ تر بیکان  وناوچهیمانسل

 ی ره ئیکان  و کارو باره هیشتبای دانیمان سل کو جاران له وه تاح ر فه ر کاک عومه گه چاتر بوو ئه
 ،هیبوا  ههیۆ خیت  حکومهیۆک خک هڕ ر گه  هه هیبوا ت ئهر راستت بو گه ت ئه نانه ته ،، هیانداڕ اپهڕ
ش یککات ،هیان بوونایۆ خیت سه  و ده  بودجهین ا خاوهی دنیکان خهر  هاوچه تهکو و کان وه نهۆمۆک
  وه تهنم  ئهڵ نده  گهیستان ده  کاربهۆن بوار بیمتر که ،تکر ش ئه  دابه ته و سو وه تهکر ت ورد ئه سه ده
   ...وه که م خه ر ئه سه ر بهۆخ  مشه ن و ببن به ک بکه  خهی قووت  بهیاری
ستا  ئ وه تهۆوت  که لی ج بوونهیفلیو ئ  ئه وه رهول  هه  بهیمان سلی دارهی ئی وه ستنه بهۆ خو  ئهینجام ئه
   یزگاکان  داموده له
   ..تکر  ئه پیست دا ههیمانسل
  رگه شمه پیزه نه ،هی نیقیق  حهیک هی وه کگرتنه هی  که دارهی دوو ئی وه کگرتنه هیت زان ک ئهس موو که هه
   .وونهڕ  وه ش ئهیی داراۆب ، وه تهۆگرت ان نهیک هی ۆ ناوخیت ارهز  وه و نه
 یاندنڕ اپهڕ یکیر  خهیمانسل  و لهیمان سلۆ ب وه تهمان ب که زهڕ  به گره ج هی نیۆ خیت جوا ب که
  ت؟ک ب  خهیکان ش و کارهیئ
 


