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   مه حه خاه ... کات نوسی تاکی کورد ده  چاره  به مه ی گه کوردتی سه ی ده تاکه

  
ی کوردا  که پانه  گۆڕه نیکی تر له ند الیه ڵ چه گه ک له یه تی دژ به سه  دوو ده ی ئاشکرایه وه ئه
ی رپرسیار سیان به ی که وه ب ئه ن به که ئه نوسی کورد چاره مویان یاری به ر هه هه به
چن و  رئه دهبۆیدۆڕانک و موو داچونک  کی بانانیش دوای هه رزه ک به بگرن و وه هه
، شکنن دا ئه ری ئمه سه ی خۆیان له که ئارده کاسه  و وه ت دینه سه ک ده  وه وه دشنه که

وان  ی ئه که ئاۆزه مان ڕیسه مدیسان هه و هه وه بینه ی شکست خواردوش پیان رازی ئه ئمه
  . ستمان  ده ته وان داویانه ئه ین که که ڕه وخه ریکی بادانی ئه ر خه و هه وه ڕسینه ده

ستین  وه رسنگ بۆیان رائه هس ست له ده وان بن  رچی ئه هه!!خۆرین مشپۆل گل و حه ش ئمه
  نهبی رگایاندا ده رده به له، هنین ج ئه م وکوڕی به کانیان ب که رمانه ندوچون فه ب چه و به
تی   دوژمنایه  پیاوکوژیان تاخۆیان له بینه ده. ن به ریان پنه فه وان تادوژمنان زه پاسه

درژی  به..  ییانه زه  ببه م بده ن ئه چیمان پناکه.. ن بکه  توشی ئمه که بپارزن وکشه
ش  ندی ئمه زامه ب ره و به وه باپیریان شۆڕشیان پ نوێ کردوینهباوژیانی خۆیان و

لکیان بۆ   هه  که روانیان کردوه  چاوه وه رهودو ھاتبن له ر هه گه  خۆ ئه وه شۆڕشیان کپکردۆته
، کتری تی یه دژایه  به وه نه ستبکه دهکراو  ورو ئاماده ر خوانی چه  سه وه وت و بنه بکه هه

نجامیان  کتر ئه ڕووی یه  ڕووبه کانیان که  دژواره موو کاره  بۆ هه کی زیندوه یه مژووش شاده
، و مای کوردیش وران گیرفانی خۆیان پر کردوه، تی ت داویه ر میلله شی هه که و سکاته داوه

  ی کوردیشیان کردوه که  قوڕینه و خانوه شاخاندوه ئاسمانا هه الری خۆیان به کۆشک و ته
  . هتد...  الوه که به
ری خۆیان  وقیسه کاتکدا تاته ی تاککی کورد نابورن له ه هه نھا جارک له م بۆته به
من نازانم ،  وه خۆیی دووری خستوینه ربه سه ندا ساڵ له  چه  که یه وره گه وره ی گه ه هه
ی و  نده قاقای خۆیان گه تابینه ژارا که ر کوردی هه سه کات به تی کوردی چنازک ده سه ده
  م رۆژه  بۆ ئه شه ڕه  چاره م کورده  و ئه رگه باتی کاکی پشمه ی خه ئاخر که،  واروخچییهخ
  رک که سه ربه شنک و مزه وه مه ندقه ست چه ده نوسیان داوینه  چاره  که  بووه  تاریکه شه ره
رمانی  بت سه ستمان هه وت ده رگیز نایانه  هه روومانداو خۆیان ب دترن له له
  . بخورنینپ
کام کوڕ  نازانیت   دووژمن چونکه بته ت نه سه ده ت له م یاخوا میلله  ئه وه یه وڕوانگه له

  وه رکیتره سه له.. وی زه دات له ریان ئه و سه وه بته ڕوویان ده کام کچ کام پیر کام مناڵ رووبه
ت  کانی میلله ژهی چین و توواو ران و ته نجده ژاران و ره ر هه کرت گه ت چی پده سه ده

.. ی کورد بگرن مدیده کی سته خه یی ی توڕه رگه توانن به ند ساڵ ده چه.. ستن دژیان ڕابوه
ان قوشی خۆی ره ی قه) حوکم (زیندان و  ن و به مکوت بکه توانن رۆشنبیران ده ند ساڵ ئه چه

  . پنن داسه
  ئاۆسکاوه ست و پای خۆتانا نه ده   به کهئاۆسکاو گرن تا گۆه رئه ر ئامۆژگاری منیش وه گه
موو کورد  نا هه ر پشت ده سه نه کانتان بخه رگای زیندانه و ده وه  خواره رنه ت وه فره لی نه که له
  .. دۆڕنن ئه
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