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  یییی  بجهبجه  هه  رفعت ههرفعت هه. ... . ... نن  ن کۆشکی زۆرداران تک بدهن کۆشکی زۆرداران تک بده  رنت پ بگهرنت پ بگه  نتهنته  ی ئهی ئه  وهوه  نهنه

  سویدسوید
  
  ده ندین سه چه  بوون که وره تی گه وه ت وده ئیمپراتۆریه، ک بینین کۆمه ین ده کانی دونیا بکه الن وئیمپراتۆره  گهیرکی مژوی ر سه گه ئه
تی   ئیمپراتۆریه وانه له  ج ماوه  دوا به تی میراتگریان له وه م ئستا ده به. ناو چوون ماون وله ا نهدوایشد  له  که واییان کردوه رمانه فه

نغۆلستان  غۆل مه تاتار تاجیکستان ومه،  ج ماوه تی فارسی ئرانی ل به ئیمپراتۆریه،  ج ماوه تی تورکیای ل به وه  ده عوسمانی که
چی  که.  شت بووه رده ئاینی زه نی  وخاوه ی ماد بوه وره تی گه وه نی ده تی کوردیش خاوه چی میلله که، ئیتالیاکان  ڕۆمانه غریق یۆنان و وئه
تکمان  وه وان ده ئهکو  یش وه  ئیمه  خۆمان بپرسین هۆی چیه ر له گه ئه.  وه یشه پارچه  چوار  به کو کراوه  به ت نیه وه نی ده ر خاوه ک هه وه نه
موو  روی هه  سه ل له ندی گه وه رژه ربه روه په ی دسۆزو نیشتمان رکرده بوونی سه موویان گرنگتر نه ر هه هه م له به، ار زۆرنهۆک،  نیه
 مژوو درژایی به لی کورد ی ڕزگارییخوازی گه وه بزووتنه،  ژاره دا زۆر هه و بواره لی کورد له گه  وه داخه م به به.  بت وه کانیه ندیه وه رژه به
  ت له سه ر کورسی وده سه ڕ له  شه نده وه ئه، مۆ تاکو ئه  هه  بیگره وه کانی بابان وسۆرانه  میرنشینه رله  هه ڕی ناوخۆوبراکوژی بوه ریکی شه خه

  . نابن ریک کانیاندا خه ڵ دوژمنه گه  له نده وه ن ئه که  خۆیاندا دهنیوان
  
لی کورد  تی گه هامه نه.  روشه ده و واشه ککی چه  خۆیشی خه یه کی ودیکتاتۆری هه و خه رانی ساویلکه  سه ی که وه له  ری کورد جگه ماوه جه
 کانن رکرده گری سه  هه سینه روش ومه ری کورد ده ماوه ی جه  نیوه بینت زیاتر له ده دا رکرده سه ستی  که کان له  پیرۆزه موو شته هه  دایه وه له

  هیشۆمینه، ریتانیا ڕزگارکرد ست به ده هیندستانی له غاندی، ریکای ڕزگار کردو بنیادی نا مه جۆرج واشنتون ئه. بزانن بۆچی ی وه ب ئه
د   قه به  وانه چی هیچکام له که. ی که له ست هنانی ئازادی بۆ گه ده  زیندان بۆ به  ساڵ چووه27ماندال  ست هنا ده خۆیی بۆ ڤتنام به ربه سه
تی  هامه یی نه درژایی مژوومایه کانی کورد به رکرده سه چی  باس ناکرن که و ووتانه کی ئه الی خه ندک یان گۆرانی بژک له رمه هونه
  . رستن یانپه  خواو ده  کردوونیان به واشه ری چه ماوه شدا جه وه ڵ ئه گه له مان که ته شکست بوون بۆ میللهو
ن  که تای پ ده ر خۆیشیان ئاشبه ههن  که وت شۆڕشی پ ده ر کاتک بیانه هه ن که ر ده ماوه یری جه ل سه مگهچاوی  کانی کورد به رکرده سه

کات وپ ی  دخۆشم ده ی که وه م ئه به. کانی رکرده لی کورد سه  بۆ گه زاریه رمه  ترین شه وره  گه وه  ئه که. ن ی پرسی پ بکه وه ب ئه
  ت و شره رۆک خ وعه  سهو رکرده تی سه رم وترس وقودسیه یب وشه  عه  بوای به که، یی یه وه و نه  ئه رنته نته ی ئه وه نهیشتنی  شبینم پگه گه

بت وچیتر  شۆڕشی داهاتوومان شۆڕشکی سپی ده  بۆچونی من  به بۆیه. ک ووتار  نه یه  کردار هه ک وبوایان به به،  الو ئاغا نیه شخ ومه
ن  بگه رنت زووپ نته ی ئه وه نه( م  منیش ده بۆیه. ن بکه ر ماوه راتی جه ده و موقه  ئیراده  به  و گاته مه کانی کورد ناتوانن گه ونه فیرعه
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