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    شیدشید  س ڕهس ڕهالال... ...   مانکی نووستوودامانکی نووستوودا  رلهرله   په په  ر لهر له  بهبه  خهخه  کی بهکی به  یهیه  قسهقسه

  
م  ک ڕازی نین و نابن به یه  هیچ شوه  به ی که بانه ره و عه  زۆری ئه ره شی هه به

   پیان وایه ی که نانه س والیه  که دات بریتین له عراق ڕوو ده  له ی ئیستای که گۆڕانکارییانه
 هیچ مافکی  ڕیان به باوه بت و ری هه روه کی تر ناب سه یه وه ته  هیچ نهب ره  عه  له بجگه
  . . لک  بۆ هیچ گه نووس نی یه چاره
ب  ره  عه خوات وپی وایه  خوڵ ده مان چوار چوه  هه  له ی که سانه و که  له ککه مر موسا یه عه
م  رۆکی ئه  سه  خۆی به ی که ساهند  و چه ی ئه  ماوه کگرتوو ب له یه هز و تواناو ب به ده

تانی  ر حیسابی میلله سه  له م کاره ئه ر گه  ئه و ئاساییه الی ئه  له وه. . زانت ده کۆمگاره
  به ژین ی عراق ده وه ره  ده  له ی که بانه ره وعه زۆری ئه ره شی هه به. .  دی شدا بته دیکه

و  ی ئه  زاده یه م کشه  ئه ورد و پیان وایهی ک  کشه ڕواننه  ده وه خه م بایه چاوکی که
مریکا  ڕی عراق وکوت و عراق و ئه  هۆی شه ی دواییدا به ند ساه م چه  له  که یه پرۆسسانه

کان  بیه ره  عه ناه  که  له  ناوه  ناوه که ی بانه ره  عه وه ره و یکۆله ئه ی  گوره به،  دایک بووه له
  که  وه نه ده ده  لک که کانی عراق و ناوچه  ڕابردوو وپشھاته ره مه  سهیرو کی سه یه  شوه به
 بیرو بۆچونکی   به میشه  و هه بووه  ڕاستیدا نزیک نه کانیان له وه ک لکۆلینه یه هیچ شوه به

ب  ی کورد ده  و ئیمه  کارکی ئاساییه مه ئه. . ن که کان ده ماشای کشه  ته رستانه خۆپه
م کات  به. . .  وه نه که  وا بیر ده ین کات که ب بکه ره ماشای عه چاوکی چاوڕوانکراو ته به
کورد تیان ب   کوردستان ده گاته  ده کی تر که یه وه ته ر نه ب یان هه ره رکی عه ر نونه هه
 رکوتی  ئاسانی سه کی ئاسان بت و به  ژماره  که  نییه هت و میلله  کورد ئه ن که یه بگه
ی  ته و میلله ئه و کیمیا بارانی دیب بجه ه نفاڵ وهه  ئه ی که ته و میلله ئه. . یت بکه
درژترین شۆڕشی ڕزگاری ڕینی خوناوی و  یان ڕاپه و ده هیده شه زار زاران هه نی هه خاوه که

  .  رپا کردووه نیشتیمانی به
مان وابوو ئیتر په یشته ر موسا گه  عومهکاتده مانتاره رله  کوردستان پ ن که که کان وای ل  

خواستی   کورد به  که وه نه ب بۆی ڕوون بکه رهیچ نه کجاری بگۆڕی و هه  یه ڕی به بیروباوه
ک  تکی وه  میلله ب خۆشحال بن که ب ده ره عه ب وه ڕۆی هه  عراقی نوێ وێ له یه خۆی ده
م  م ئه رده  به چ له که. . ب ره ش عه  به ریکه  شه کاته ندی خۆی خۆی ده زامه  ڕه کورد به

و  شکن له به ش بی وئیوه ره  جیھانی عه  له شکه عراق به ( (رمووی فه  مانتاره رله موو په هه
 ئاسانی   به بایه  نهمانکی نووستوو  پارله ر له گه  ئه ره به خه به  زیندوو و م قسه ئه) )  جیھانه
  .  وه گرته رده می خۆی وه ووهڕی  په ده ت نه


