
 

   فسانه ئه!... بین نگ نه ین و دواتریش ھیچمان بده نگ بده موومان ده  ھه قه ھه
  
   کورد له نگه ڕه.. موومان دیاریبکرت نوسی ھه ی داھاتوودا چاره م دوو س ڕۆژه  له نگه ڕه
ر  ه ھهنگ ڕه.. ب ره تی عه حمه  ژر ڕه وه ونه  بکه وه ھنت و دیسانه نگ نه مانی داھاتوودا ده ڕله په
م  ن و ئه تیمان پبکه  سوکایه وه ناوکی تره  دواتر به ، پستکی تردا ی پشوو له بانه ره و عه مان ئه ھه

 و  وه ستور دابژته نوێ ده رله ین ڕیش پانک سه  سبه یه وانه له.. پی یاسا مافمان بخۆن یان به جاره
  موو ناوچه رکوک و ھه ین ڕزگارکردنی که سبهچت  پده.. ھیوای ئازادی و دیموکراتیمان لولبکات

ر  ین گه  سبه نگه ڕه..  وه ینه داوایان بکهتوانین  پی یاسا نه  و به  وشه کانی تری کوردستان ببته دزراوه
ھیچ   بهتوانین  ڕویدا، ویژدانمان ئازارمان بدات و نه  وه دانمانه نگ نه ھۆی ده ته به و بابه شتکی له

  ..ین ی بکه  ئاسودهشتک
  نده ی دواییدا چه ند ساه م چه ی ئه  ماوه  له  کوردیانه و پارت و حیزبه زانین ئه موومان ده ھه

  ر بۆیه ھه.. یانخوات  ده ریکه ی خه نده  گه کیتی که تیش پارتی و یه تایبه نائومدیان کردووین، به
و  ره تیش به کات و میله ندتر ده مه وه ی ده نده نگ بوون گه بده.. نگ بین ریان بده رامبه نابت به
  ..بات ی زیاتر ده وه پوکانه

نگ  ین و دواتریش ھیچمان بده نگ بده  با ده وه رئه به ، له نوسی کورده  بۆ چاره نگدانه هم د ئه
نفال و  ھیدان و قوربانیانی ئه ر خونی شه سه له ین که   ڕیسوابکه وانه موو ئه با دواتر ھه.. بین نه

  .. بنیات بنن الری ڕازاوه ۆشک و تهوت ک یانه  دهکیمیاباران
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