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 فیت  لهدئوم ... ت سه ده... اویپ... کورد

 
 هتد�ر ابهڕ، ر شهۆکت، وان هپا، یت هیئازا: ۆیمبی ساوی پ شهیم  هه مه ئیگا مهۆ ک له
  ! مه ئی ال  له اوهیر پ وه  بوونهنینتری و ناشرنیوتر دزستا ئیچ که،  بووه هه
 اوی پ واته.  وه تهۆند  سه نهیر نیز گه هڕ   لهانیاوی پی ناوکاندا توخوازه شکه پگا مهۆ ک له
) مان (ی  ووشه ره ل دهی سویت ووشم گه به...  نهیرک ن  نهۆڤ مریست به  مه  بهتکار د به
 . ت دکس  کهاخودی ۆڤ مری واتا به
 ای دنیکان وه ته موو نه ک هه  وهش مه ئتب  ئه  که هی وه  ئهدا ره لمی بێو مه  ئهی وه ئه
ر   هه زوو بانینگ   دره شهۆڕو ش جا ئه... نی  ساز بکهیت هی مهۆ کیریشنبڕۆ یکشۆڕش
 ر گه  ئه وه. نی بنادی ئازاد بنیک هیگا مهۆ کێ وه ر بمانه گه  ئهرج مه به، ێ بکرب ئه
  هی گهڕ نیراتر خیسالمی ئی جمھوریران  برادهیک هیرموو  فه  ئاسانهرۆوا ز  ئهت وه شمانه نه
  ! هی و ناوچه  ئهیکان هی یاسی س رجه ل و مه  ههی وه  قواستنهۆب
 
 شیو  ئه که، مان که ره رانبه  به ر به رانبه وت کردن به  و کهس هه  لهنی نوقسان مهئ

  .  ه)  ژنانیکچ ، ت ئافره ( مهک و ئ  وه کهر وه بوونه
 
  سه له  دهوۆ و درم زوۆم ئه،  بنکتر هی  بهبیر  هاوتهتب  ئهستا ئیای دنۆیم  ئهیران گوزه 

  گاته  دهکدا هیسان  ووردهی ماوه  له هیایم دن  ئهیک هی  کوچه  لهڵوا  ههنیبچوکتر.   کورتهیر به
.  هی و ناوچه  ئهی وه ره  ده  بهیاری زانیاندنی  گهۆکات ب  دهشۆل خ ش هه وه ئه، ر ماوه ست جه ده

 اندندای  گهڵوا هه وا له  ئهنیب  نهرا خکدا شتچی ه ر له هگ  کورد ئهیو ته کو نه  وه چونکه
 . نۆڕیپسپ
 یرام  مهۆ ب ستهیو پی  سبهانی ۆم خش ئه  بهۆ خیر ماوه  جهی ئه،  نهیک  خهی  ئهجا
 ب ن ئه  ههک هیر کو هه له*  هی یس  که  تاکهیستم ئازاد به  مهتانۆخ *تانۆ خی نهیق استهڕ

  بن به  ئه  کهن وهئ.  خوازی و ئازادیموکراتی دیک هیگا مهۆ کی نهیق تهاسڕ یر ادنهی بن ببنه
 . تن سه  کلتور و دهی پچه له  که  کهکاوانیک پ نه... تانۆ خیکان  مافهیر اردهیب
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