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  أزطار طولَةباخأزطار طولَةباخ... ... ئةمةريكيةكان و تصكداين ئاسايشي هةولصر ئةمةريكيةكان و تصكداين ئاسايشي هةولصر 
  

  ئه مریکیه کان، شتکی ڕوون و ئاشکرایه که هه رمی کوردستان ئارامترین هه رمی ئراقه
   به و کاره یان ئه و ئارامییه یان تکدا و نامه یه کی توندیان ئاراسته ی سه رکردایه تی

   کورد کرد ـ
  :ئه مریکییه کان ئامانجی ئه و کاره ی 

   ده ست خستنه کار و باری حکومه تی هه رمی کوردستانه وه-١
   ب مانا کردنی ده زگای ئاسایش و ده سه تی حکومه تی هه رم-٢
  تا نه توانت له سه ر که رکوک و هه بژاردن هیچ ،  چاو سورکردنه وه له کورد-٣

  مسۆگه ر بکات داواکاریه کانیکورد له  بت و پاشگه ز بونه وه ی سه رکردایه تی
  ؟ هه وستی کورد له سه کارکی وا ناپه سه ند و ناڕه وا چی ده بت  تا بزانت-٤
  به چاو ترساندنی کورد،  ڕازی کردنی دی سیاسه تمه دارانی تورک-٥
  

  ئاخۆ سه رکردایه تی کورد چۆن هه وست، ئه نجا لره دا پرسیار ئه وه
  ؟ ه رامبه ری ئه و کاره ناڕه وایه ده کات وه رده گرت و چی له ب

  
  ته نیا له بده نگیدا، بگومان ئه گه ر هه وستی سه رکردایه تی کورد

  ئه وه به دنیاییه وه کاری تری له و جۆره له چه ند شونکی تردا، خۆی بنونت
   ئه نجام ده ده ن ـ

   کورد له هه رمیبۆیه له سه ر سه رکردایه تی کورد و سه رجه م هاووتیانی
  پویسته که ئه م کاره ناپه سه نده،  کوردستان و سه رتاسه ری ئراق و له هه نده ران

  چونکه، ڕیسوا بکه ن و ه هه وست له ئاستیدا وه ربگرن و لی بده نگ نه بن
  خه ته رناککی گه وره ی له پشته وه یه ـئه گه ر له ئاست کارکی وادا بده نگ بین

   و ئایینده ی هه رمیڕالیفید ی به ڕه حمه ت بۆ فاتیحها له ئستاوه ئه وه ب، 
   کوردستان بخونین ـ

  بژنه سه ر ، که له مۆ وه، له سه ر هاووتیانی هه رمی کوردستان پویسته
  شه قام و به هه موو دنیا بن که یه ک ده نگین و له سه ر مافی خۆمان هه ده ده ین و

  گه ر خه کی کوردستان پشتیوانیان ، تا وه کو ئه مریکییه کان تبگه ن، ترسمان له که س نییه
  ئه وا جگه یان له ئراقدا نابته وه ـ،  نه که ن

ناب له م کاره بده نگ بت و ئه رکی سه رشانییه تی که ، بگومان په رله مانی کوردستان
  به توندی

تی هه رمی کوردستانیش ئه رکی خۆیه تی که به فه ئه و کاره ڕیسوا بکات و حکومه 
  ی> ڕه سم<﴿﴾﴿رم

دا وا له نونه ری حکومه تی ئه مریکی بکات تا داوای لبوردن له کورد به گشتی و له 
  دانیشتوانی

  ئه وانه ی بونه ته ،  هه ولر بکه ن و داوای قه ره بوو کرنی گیانی
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اوای قه ره بووی مه عنه وی بۆ دانیشتوانی هه هاوکات د، ئه و کاره نا به جیه و  قوربانی

  ولر
  که ئاسایش و ئارامییان تکدراوه و ترس و ده ڕاوک خراوه ته دیانه وه ـ،  بکات

  بۆ هه وست ترسان پاساو وه ربگیرت و به چاو که هه وستی به ر چاو،  ئومده وارم
  وه رنه گرتن نه هنرته وه ــــ

  که کورد گوبارانیان ده که ن و ته نانه ت له کاتی سه ر،  ئه وه یه دیاره ئه مه پاداشتی
  یان له پاداشتی ئه وه دا، یان له چشتخانه کاندا پاره یان لوه رناگیرت، چاککردنیاندا

  که ته نیاو ته نیا له کوردستاندا به ب ترس ته راتن ده که ن و تا ئستا پیان نه گوتراوه
  ! ! ! ه یهچاویان کلی پو  به ری

  ڕه حمه ت له پشینان که گوتویانه
  >دوایی هه ر ده هنیت نوشوستی، ساڵ بکه یت بگانه په رستی سه د< 

  بۆ برینداران چاک بونه وه ش، ئه گه ر قوربانی هه بت،  سه ری نه وازش بۆ قوربانیان
 -  
  به ڕلین/  ڕزگار گوه باخ 
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