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  کرکر  هیوا بههیوا به ...  ... !!ترسینترسین  ین یا دهین یا ده  کهکه  رم دهرم ده  شهشه! !   وهوه  ی بیشارینهی بیشارینه  تا کهتا که  هههه! ! بتبت  ڕمان پ ی ههڕمان پ ی هه  ر باوهر باوه  گهگه  ئهئه
  
تی کوردستان دا دان  رکردایه وستی سه  هه  له یه ره مه یر و سه  زۆر سه ی که وه ئه

  تکدا به فرسهر سات و  هه وان له ئه! یاندا که وه ته  مافی نه  به نانی ئاشکرایانه پیادانه
ئراق و  یی ك پارچه  یه  له وه نه که خت ده  جه وه رۆشییه  په ست زۆر به به ست یان ب مه به مه
!  خۆیان نییه ربه تی سه وه زراندنی ده  نیازی دامه  سوند بخۆن که  که  ماوه نده وه ر ئه هه
  !!ڕژت  کورد خون و فرمسکی بۆ ده های ساه  ساه ی که وه ئه

بت  ت و پالنك هه رچی ستراتیجیه  هه بت که  نه وه ئه! نت؟ یه گه  مانای چی ده مه  ئه باشه
  !  دا نییه م دوو پارته ی ئه رنامه  به له،  و ئامانجه یشتن به بۆ گه

   له م دوو پارته کانی ئه وه کرده وت و س و که موو هه  هه  وابم چونکه  ناچارم که به
  کتی و پارتی به ر یه گه  ئه باشه.  وه سته ده ن به کی تر ناده یه گه زیاتر هیچ بهئراقچتی 

 ب  به، م دۆست و دوژمناندا رده  به نا له  ئاشکرا و ب پچ و په  ڕۆژان به  ڕۆژك له یازن کهن
ئایا ! وت؟ تی کوردیمان ده وه کین و ده یه وه ته  نه  ئمه  ب ترس بن به رم و به شه

ر  گه ئه! نگاوی بۆ بنن؟ ی بۆ دابنن و هه رنامه  به وه  ئسته ر له  هه  که  نییه وه لۆجیك ئه
  !؟ نگاوانه و هه  و ئه رنامه و به ی کوا ئه  ئه وایه
خۆیی  ربه  هیچ بوارکی بۆ سه  بدات که ستوره م ده نگ به ر ئستا کورد ده گه ئه
  لمنین که ی بسه موو دوژمنه م هه ك به یه  چ شوه ین چۆن و به ئایا سبه!  وه هشتۆته نه
   و ئمه و قۆناغه بۆ ئه! بوو) کتیککی سیاسی ته (نھا  ته وه کرد و ئه مان ده  گاته خر ئمه نه
  !بووین رگیز ئراقی نه هه
م جار و  که  با بۆ یه ك ڕاست گۆ بن ده یه وه ته ڵ نه گه وت له یانه کتی و پارتی ده ر یه گه ئه

هیدانی   و چی تر ئازاری گیانی شه وه نه ك الیی بکه  ڕاشکاوی خۆیان یه دوا جار به
  !ن ده خۆیی کوردستان نه ربه سه

م یاری   ئه وه یته  لکی بده کی سیاسی و مژوویانه یه وه ردنهموو شیک  هه ر به گه  ئه چونکه
 کورد خۆی  ن که که ر نابت و دۆست و دوژمنانیش داوا ده تی کورد تاسه رکردایه ی سه کردنه

  !ن که مان نه که وه ته نووسی نه  چاره  و چی تر یاری به وه ك الیی بکاته یه
ن  کان ده کگرتووه  یه وه ته ریتانیا و نه مریکا و به ئه  کتی و پارتی به  کاتکدا یه ناکرێ له

رانی  مان کاتدا نونه  هه چی له  که!زرنین تی کوردی دامه وه وت ده  نامانه ئمه
و  م ئه رده  به هن خه تی کوردی ده وه زراندنی ده ی دامه ی ڕیفراندۆم ڕاسپارده وه بزووتنه

ماری کورد  موو دنیا ده  هه ری چونکه ماوه  بوترت فشاری جه مه م به ڕناکه من باوه!  نانه الیه
موو   با هه  ده!ینی خۆیدا  به  له ند ناکۆکه زانن کورد چه  باشتر ده  ئمه وان له ناست ئه ده
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