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  ستار کوه جۆیی!! ... و شه ریشی بۆخۆی خری بۆ خه ک
، هه ڵ هنانی ئه م چرۆکه بۆ سیا سه تمه دارانی وته زلھزه کانی دونیا ئه وه نده ئاسان وسانایه

یه هه ی ئه هننو وه ئه و پت و به ره که ته ی که هه میشه بازاڕی به رژه وه ندیه  ب س ودوو
ناو داری قه  له م ته یره ی ئاشنای،  به ر ده وامیش ئه بن له سود وه رگرتنیانکانی پ گه رم کردوه و

  . فه س وکۆیله یه تیه و ناشاره زایییه ی جیھانی ئازادیه
 هاملتۆن له په ڕکدا ته پکه گه رێ ناکا و نایکا به به مه خسه ره ی سه گ و پشیال –ئیدی چۆن بکر 

ی به رن بۆ ده باغ خانه و ئنجا بت ڕه حمه ت له خاوه ن قه ن هه ریه که بایکی  که نه وه گۆشت
ئیمه ی کورد له وه ته ی هه ین خه کی سودمان ل وه رده گرن به س ته . فه س ته پکه گه ر زام تره

نھا سودمان بۆ خۆمان نه بووه سه حه دینی ئه یوبی بۆ جارکیش له کوردستاندا شره که ی له کیفه 
که ی ده ر نه هنریکیش بۆ کورد بو وه شکه چی هه موو خزم و که س و کارو هۆزی، ناوه شمش 

کوردی خسته خزمه تی کشه ی عه ره ب و قودسی سه دامه عه ره به کانی ڕزگار کرد له جگای ئه وه 
ره یشی له ژر هه  ی دۆست بۆ کورد دروست بکات به ملیونھا دوژمنی بۆمان دروست کردو وه ملی عه

عیدی  شخ سه. قورتار کرد تا وه کو نه وه کانی ئه نفال که ن، شمشره کانی سه لیبیه کانداڕه شه ی 
رمه نیه کان له ژر ناوی شه ڕی ئیسالم  پیرانیش پشی تورکه کمالیسته کان که وت بۆ قه ڕکردنی ئه

ناره دایه وه نه وه  و گاور تورکیش نا مه ردی نه کرد پاداشتی سوار چاکی به مترو نیویک په تی قه
مژوی کورد هه رده م له دووباره . کانیشی ئه مۆ به کری گرت وبه پیاوی تورک گازنده ی ئه که ن

بوونه وه دایه هه ر بۆیه درمی ئاشبه تاڵ هه رده م له جه سته ی کورد سه ر هه ڵ ئه داته وه و به 
الین و هنری کسنجاروه تا ده گاته بکه هه ر له زه مانی چرچه و ست. دایه رده وام له ده باره بوونه

به کو خوا به زه یه کی پماندا بته وه و ته مه نمان کورت کات له مه زیاتر نه بینین و ، هاملتۆن --ر
هه ر چه نده مامه و کاکه زۆر به په له ن له دوو باره کردنه وه ی ده وری سه الحه دین . نه بیسینتین

ده با چی دی سه .  بۆ کوردو خیرو به به ره که ت داربۆ عه ره ب و تورکو شخ سه عید ی ب خرو بر
رکرده کانی کورد مژوی خۆفرۆشی و خزمه تگه یاندن به دوژمنانی کورد دووباره نه که نه وه ئیدی 

ده با لره دا به س بت له بنیاد نانی ئه و ، میلله تی کورد توانای لبوردن و لخۆش بوونی نه ماوه
  .  ی عراقه که به رده وام منجه لیقیان بۆ کورد تدا دروست کردوه بۆخۆیانیش به هه شتجه هنمه
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