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    مینمین   ئه ئهووفووف  ڕهڕه  اللالل  جهجه... ... مین ساڵ یادی کوردستان نتی ئازیزمین ساڵ یادی کوردستان نتی ئازیز  شتهشته   هه ههپیرۆزباییپیرۆزبایی

  
ری  ر و نوسه ی خونه زۆرینهویستی  ر فارس پشکی خۆشه عومه تی کاک سایه ڕی کوردستان نت و که ماپه

  تانه هاوت س هنی حنجامی هیالکی و ماندوبو ر ئه  به و وتکی مژوییه سکه ش ده مه وت ئه رکه کوردیان به
  . پیرۆزتان بت

مشتان   ئه وت که کی زیاتری ده ئازای و زیره  باته م خه ندی ئه مین سای شکۆمه شته رنانی تاجی هه  سه له
  کاندا تکایه نیگا و بۆچونه پۆلن کردنی گۆشه  له م که ده  تبینی خۆم ده ر بۆیه ههکرت  ڕوان ده ل چاوه
ی بو  هۆکار ر بۆ من له می نوسینکی کاک عومه دا وه لره، ن چاو بکه هکسانی ڕ نگی و یه هاوسه
ستی  کات و هه  ساز ده  بۆ ئمه ت کشه و نوسینه ڕزم ئه به.. سو ( ڕوو مه خه ی بابتکدا ده وه کردنه نه

) ڵ ڕزی بپایانم گه لهی  وه کردنه  بو نه ین له که  داوای لبوردن ده کات بۆیه ک بریندار ده ها خه ملونه
 کوشتنی  ز به وان حه وت با ئه وانم خۆش ده نوسم من ئه بت ئه  دیان بریندار ده ی که که ها خه و ملیونه ر خاتری ئه به ر من له کاک عومه
ی   ئیمۆ یان سبه تیدا نیه ۆڤایهم مر رجه وان و سه تی ئه  خزمه  له کهم  که  ده و بیر و بۆچونانه زوی کوشتنی ئه نھا ئاره ن من ته من بکه

ی  مانیای نازی زۆرینه ئه،  بچنن کان نه یشتنه ی لک تگه ڕن و ڕایه  و مانان لبگه رئوه گه ن ئه که کان ده  ڕاستیه رک به وانیش ده ئه
ر  ستپکی هه  ده  له ی بیری ئیسالمی هجگار زۆره وه کۆی بو کردنه  بم سه ماوه، رجی ڕاست بونیان  مه بوه چی نه ڵ بوو که گه کیان له خه
  ر ئیش بۆ زۆرینه گه ر گیان تۆ ئه جا کاک عومه، ک بریندار کردن ن نه که کانیان ده ره رامبه ناو بردنی به لهی  شه ڕه ت و نوسینکیاندا هه ئایه
دا  وه  و ڕوبونه ره ستکاری و به رهه  به تدا یان له  بیر و ئایدۆلجیه موو ئۆپۆزسیونک له  هه ش بزانه وه  ئه مینه ی که ر ئمه سه یت قوڕ به بکه
ر بینی مرۆڤ   سه رگری کردن له ها مرۆڤ بۆ به بریندار کردنی دی ملیونه،  داهاتودا  گۆڕت له  نه که  ڕژه رج نیه  مه ون مینه تا که ره سه

  یشتن به  گه که (ن وان ده ئه، رانی رپرسی نوسه ر تۆش به ن کاک عومه گه  تده و جۆره ران له  نوسه کرت که دی ده هتی تیا ب وایه جۆرک ڕه
 . ین که نھا بیریان بریندار ده ین و ته که ردنیان ئازاد ده  گه مه ر ئه سه  له ئمه) ردنیان  گه ن له کان بده کافره

 
 ی وه بیر هنانه  و وه که ش ڕاستیه مه م ئه  به وه ته ی بۆ بو کردومه م جۆره تی تری له ر زۆر بابه ک عومهبت کا ش نه  مرۆڤ سپه-:تبینی

  . یدا وه  بونه  نه  دوباره پویست بوو له
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