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عید ساالر سه  
 
 ب  ستوپسپییه  ده مانه رله  په  له ری پارتییه  نونه رکووکی، که مال که  که م ڕۆژانه له
سکی  ، هیچ که ناکرێ  که کری وای شکاندووه شه هب ندێ که ی کوردستان، هه که ته سه ده
یناس؟  ؟ ک ده ری کیه رکووکی نونه مال که نازانم ، که جارێ .نگ ب ند لی بده فمه ره شه

ر  گه  بکا؟ ئاخۆ ئه  قسه وه ی کورده وه ته ناوی نه  ڕدنسپی و به ، تا خۆی بکاته یه ڕابردووی کامه
 چایچی  رکووکی به مال که ک که سانی وه مۆ که ب ، ئه کتی نه گایی مافیای پارتی و یه ه که
.؟کران بووڵ ده مانیش قه رله په  
  ته مان و حوکومه رله  په  له خنه  ڕه کا که  ده سانه و که  له شه ڕه کووکی، هه مال که که
  کا، گوایه  حیساب ده  پیاوی بگانه گران به خنه  ڕه وگرن ی کاک نچیروان ده که واره خونده نه
ت و  سه ووب دهر کاتک تاقمکی ملھوڕ نیازیان ب هه درژایی مژوو، به!   پشته ستکیان له ده

و  می له عس که چما حیزبی به. کار هناوه یان به واژانه سته و ده ن، ئه سامانی وت قۆرخ بکه
کانی  ته موو حکوومه  هه  که ماوه بیری نه رکووکی له مال که که! نجام چی بوو؟   کرد؟ ئه قسانه
! گوت کانی خۆی ده رکرده  سه  بارزانی و به غدا چییان به به  

کرد و  ج جاسووسیمان ده ره  که  بووین له ؟ ئمه  پشته یان له ستکی بگانه ی ده وانه کن ئه
 بووین  مهکرد؟ ئ ینی داگیر ده دارانی خومهتی کوردستانمان بۆ پاس کانی ڕۆژهه شاره
یان کوردی   خونی ده ستمان چووه  بووین ده ولر؟ ئمه  هه عسمان هنایه کانی به بابه ده
شکری  ڵ له گه  بووین له ئمه!  کۆی؟ شکری پاسداری کۆماری ئیسالمیمان هنایه ت و له ۆژههڕ

 کوڕی  و شاخ و داخانه  بووین له رالنی پ ک ک ؟ ئمه  گیانی گه وتینه ری تورک که داگیرکه
رد و ت ک تله  بووین باشووری کوردستانمان له دا؟ ئمه  کوشت ده ستی کورد به  ده کوردمان به

ن  ن کیانکی خاوه  خاوه ی کوردستان ببته شه و به مانھشت ئه چوار ساڵ براکوژیمان کرد و نه
ی  بچووکترین نیشانهین  مانکی کارا؟ ئمه رله  و په قینه تکی ڕاسته ستوور و یاسا و حوکوومه ده

!؟ رخ کردووهموو سامان و داهاتی وتمان قۆ  و هه هشتووه  کوردستان نه شارستانیمان له  

کی   خه ر دێ که  هه و ڕۆژه ئه. تان بمانترسنن روپیانه  ب سه و قسه  چیتر ناتوانن به ئوه
مال  موو که  دێ و با هه و ڕؤژه ئه. کان ڕاتانمان عسییه ک به ڕن و وه کوردستان لتان ڕاپه

!ڕێ بن کان چاوه رکووکییه که  
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