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  ییشتشت  ردهرده   زه زهۆسۆسزاگرزاگر. . . ! . . . ! یی  کهکه  ستهسته  ددام و دارودهددام و داروده   سه سهییکردنیییکردنیدادگادادگا

  
زاران   هه  به، بووژم  له  کهک ڕوانییه  چاوه، ترکانی ۆژه ر  جودا لهۆژکی ر05. 19. 10 مۆ ئه
 یر ماوه  جه،ک باوکو دا بۆکانی زار، کوژراو ۆه ری و بابیک دا،نفالکراو و  ئهیزار کورد هه
. . . انیاوکوژ پ  لهک یه سته  و دهڵ ۆمه کییکردنی دادگا  بهیانون خه. . . نکراویمیاباراک
 ری نه و نویرکار داگتکی هو  دهیران  سه  کهک ۆمهک. یسترست و فاش زپه گه  رهک ۆمهک
 و ینموو چ  هه  کوردستان بهیل گه. کرد  دهراقیان ئۆلۆنیالیزمی کتی هو  دهزیه
ر  م ههإل به. . .  بوونی که سته ددام و داروده  سهییکردنی دادگایاری خواز، وه کانییه ژهتو
 یس  کهیال  بهی وه م ئهإل به. تنجام بدر  ئه ییهو دادگا  ئهیانخواست  دهۆرک ج  بهکک هی
   له،ۆلۆنیال کتی هو  دهیران  سهییکردنی دادگا  که، یه وه  ئه،  گرنگه وه هند د م چه ئه
 یکان TVینا  کهی شووشه رده  په  ئاشکرا لهکی یه وه ش  بهۆلۆنیالدا کتی هو  دهختی یتهپا
و   ئهۆیان خیچاو  به ینهم رزه م سه  ئهۆڤی مر  لهۆنانمل  به  که، وه کانه ۆکاه و لیھانیج

   که، بوویم شانازگای جشاوک  رادهی منیرنج  سه  کهی وه ئه. ینیب  دهیان یهوا  ره ییهدادگا
 م یرکردنانهسات و داگ و کاره موو ئه دا هه که  کردنهیی دادگای کات  له،بوو  نهۆم خیست ده هب
  ۆه ت نا که وه ش به وه  ئه، وه بوونه  رده کانم به  چاوه  لهسک فرمۆشیاندا خ  له، وه  چووهیر ب له
   کهی ۆشییهو خ  ئهکو به. . إن! . . .  وه تهکر  دهۆۆنیال کتی هو  دهیران ددام و سه  سه له

 ،نفالکراو  ئهکیل  گهیندام  ئه،م که وه ته  نهیندام  ئه  لهکک یه   که، بوو وه  ئه،ین  تهیناخم
 ۆلۆنیال کتی هو  دهیران  سهییکردنی دادگاۆکیر  سه،ۆلۆنیکراوک  بهکیلوخاک  گهیندام ئه
 کیر ک دادوه ر وه ک هه  نه،ینم د ئه مه ردار محه  سهزدار ر، دادگاۆکیر  سهیدا راست له. بوو

ک  نفالکراو وه  ئهکیل  گهڕیک کو  وهکو به! . . کرد  دهوتی سوکه  هه،ۆرخ سه  و له کارامه
 کورد ی وه ته  نه  کهیاند گه  رادهیھانی ج کراو به پارچه  و پارچهیرکراو داگکی یه وه ته  نهینگ ده
 یرکارانی داگی سانه له ۆودهو در  ئهی وانه چه پ  به، ییهن شارستان خاوه یندو زکی یه وه ته نه
 یر دادوه") .  کوژنیاو و پ وتو درنده زان و دواکه  نهکیل  گهکورد: (یانگوت  ده  کهی که تهوإل

نفالکراو   ئهکی یه وه ته  نهی رانه روه ۆڤپه مریرز و کولتور  بهیوشت  خوره  به،ژو پشودر کارامه
 ین  کورد خاوهی وه ته  نه  که، کورد ئاشکرا کردی وه ته  نهی و دوژمنانۆست دۆ بی ییهو راست ئه
 .  تییه ۆڤایه مرکانی زهر ها به به
ک کاک   وهکانی ۆه ر  کهنیامد.  وه نیته بمییدان  ئاوه  به یشهم  ههۆش کوردستان تک ده

 ینگ م ده رجه  سهۆ بکو  به،نفالکراو ئه و یرکراو داگکیل  گهۆ بی شاناز بنه ک ده رزگار نه
 . بن  دهی شانازۆرلکراوانکپکراو و ز

رستان  زپه گه  ره،ۆڤنیزم ش،یرکارانر داگ سه  به زنه  مه وتنه رکه و سه  ئهیرۆزبت پۆتایدا ک له
 . یرکارانداو داگ

 . تازب خوی ئازادیالن  کوردستان و گهیل موو گه  هه  له وتنه رکه و سه  ئهی نوخشه
 

 یشت رده  زهزاگرۆس
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