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  ند ملکۆ سیامه ... !ی بکرت که ی بارزانی و شۆڕشه  ئاراسته خنه بۆ ڕه

  
Miko_seamand@hotmail. com  

   له کردووه کیان نه رگیز جیاوازییه کی هه  بارزانی و شۆڕشه گرن له  ده  ڕخنه ی که وانه ئه
ی تیا   ئمه کهی  مه رده مسه و ئه مه رده و سه تی و ئابوری و ڕۆشنبیری ئه ته باری کۆمه

ن  که ی ده که ی بارزانیو شۆڕشه کانیان ئاراسته  ڕخنه ی که  وانه  داواکارم له بۆیه، ژین ده
  گرن چونکه نه  و شۆڕشه  له خنه  ڕه مه رده مسه  چاوی ئه به، ن  بکه و جیاوازیه ست به هه

دا کارکی  مه رده  سهو گیرسانی شۆڕشیش له  هه وه،  زۆر بواردا  له یه کی زۆر هه جیاوازییه
  .  بووه ئاسان نه

مو کوڕی   و ب که دنیادا کارکی ئاسان نییه گیرست له ده  هه ر شۆڕشک که بگومان هه
   دیاره وه ری زلھزه  نوان چوار داگیرکه  کوتۆته  کوردوستان که تی له  تایبه نابت به
گیرسا  دا هه مه رده و سه  له ی که  شۆڕشانهو  له ککه  یه مان شوه  هه ی بارزانیش به که شۆڕشه

  وه  ئه مه  ئهم  به بووه موو کوڕی نه دا بگومان ب که لھزه ز ره و چوار داگیرکه  نوان ئه له
  زانین که  ده وه موو باش ئه هه.  هناوه ست نه ده وتنی به رکه  سه و شۆڕشه ئه  نت که یه ناگه

  لمنت که سه  ده وه  ئه مه ئه  کوردوستاندا  له یه ی هه وه نگدانه مان شۆڕش ڕه تاکو ئستا هه
ر نا  گه ئه،  ست هناوه ده وتنیشی به رکه ه س بوه موو کوڕی هه ی که وه ڵ ئه گه  له و شۆڕشه ئه
زاران   هه تاکو ئستاش به، کرد ده  نه سیش باسی لوه ما و که ده رناوی نه  هه و شۆڕشه ئه
کردن  ڕ نه باوه.. مان شۆڕشن ری هه  پده و درژه رنامه مان به گری هه  کوردستان هه لهس  که
  .   خۆ گل کردنه و ڕاستییه به
کی  ی خه وه و چاوکردنه وه  هۆی هۆشیارکردنه دا بۆیه مه رده و سه گیرساندنی شۆڕش له هه
  بهکات  و داوای مافی خۆی ده یه  کورد هه لماندی که ها سه روه  داگیرکران هه ر به رامبه به

وانیش  ر ئه  هه  بۆیه وه رانی کوردستانه ر چوار ووتی داگیرکه  دی هه جۆرک ترسی خسته
ر   به گرته کیان ده موو ڕگایه دا هه وشۆڕشه  ناو بردنی ئه بوو له ستی بایان هه  ده بون که

ر  ی هه وه  هۆی هۆشیار کردنه  بۆیه ڕشهو شۆ  ئه چونکه.  و شۆڕشه  ناوبردنی ئه نھا بۆ له ته
  . ی کوردستان که شه چوار به

ی بارزانی  که  شۆڕشه  یاخود باس له خنه  ڕه ی که سانه و که موو ئه  هه دا داواکارم له لره
کانی  موو کوڕیه نھا باسی که  ته ر به ن هه  بکه و شۆڕشه  باس له وه  ویژدانه مک به کهن  که ده

گینا  ن ئه کانیشی بکه  باشه ست نیشانی خاه نو ده کانیشی بکه وتنه رکه  سهن باسی ناکه
  .. ڕیان پ ناکرت  و باوه وه  قابی بوختانه چیته کانیان ده خنه ڕه
ی  و کاته  ئه ن که  بکه و جیاوازیه سست به  هه  که یه وه  ئه سانه و که ها تکام له روه هه وه

، کرت  نه و شۆڕشه یری ئه سهمۆ  چاوی ئه  به می ئستاش و وه رده گیرساو سه شۆڕشی تیا هه
  .  بووه نه دا کارکی ئاسان و ساده مه رده و سه گیرساندنی شۆڕش له  هه چونکه
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