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   مه حه خاه .. !!ست هنا ده وتنیان به رکه تی کورد سه سه تی ده کانی کورد ب یارمه وه نه
  

ستبھنن و قوربانی گیانی  ده وتن به رکه کانی کورد سه مژوودا رۆه  له همین جار که بۆیه
تی  ی حیزبایه هی بازن وه ره ده ان لهیکانی کورد توانی مژوودا رۆه  له همین جار که بۆیه، ن ده نه

 توانیان  همین جاریش که ها بۆیه روه هه. بت وتیشیان هه ستکه ترین ده وره وه و گه کۆببنه
توانن   دهگ وکویخا  حیزب و ئاغاو بهب به  که وه نه  کوردستان ڕوونبکهکی  خه واوی بۆته
  .. ینن بگهیی سزای یاسا ن و تاوانبارانیش به هبدبات خه  به درژه

دانجار  هس  که که یه وه ته ی شانازیی نه هراستی ماندووبونتان مای ان خۆش بهستت ده
م  که دهستخۆشیتان ل ده،  ش کراوه رخونه ده به دیزهو  وه بۆته   جینۆسایده شوه م لهڕووی  ڕووبه
 کانی مانه  قاره گهر کی شۆڕش و پشمه مه ئه کوڕانی به، ران نده  هه وانی کورد له پاه

  .. )لی کورد ـــ چاک نفالکردن و جینۆسایدی گه ئه   دژ به بجه ه دی ههن ناوه(
 ڤی، تی (نای نگوباسی که ده  کاتکدا له تر بوون له وره  گهجارزار دان هه ن سه وره  گه نده چه

   به کهتی کوردا  سه  دهگوی دا به یان ده که واه  هه وه ه) کوردسات (نای و که) کوردستان
قیشیان ناگرم  ناهه.. تان  پیرۆزه م کاره ون بۆ ئهبکرد کدا نه ته  لهانک داکۆکی یه ههیچ شو

ب  ره کانی عه  دژه ره موو به ی هه وه ودان بۆ پکھنانه ی عراق و هه وه ر دروستکردنه به له
 و کتری هتی ی کان و دژایه که  ب که  داڕزاوه ی زۆری حیزبه و زوربه)  و شیعه سونه (ک وه
ر  سه له) ک دعوایه (نھا ی تهیانتوان کان نه تیه حکومه ناو هزگا ب دهداموی ناو نده گه
  یانتوانی به کاتکدا ئه ن له تۆمار بکه) ترات فرانس ڤان ئه (ترین بازرگانی تاوانبار وره گه
ست  ده تر به وره وتنکی گه رکه و سه ) هایال ( دادگای شاری نه  روو بکه وه گه  بهزاران هه

 بۆ   ژر پرسیاردایه له  وه ه) چاک (هانای بهکانیش  کوردیه  چوونی حیزبه نه، بھنن
  !!!ین سبه
  م که که مانی پارتی سۆسیالیست ده ڕله ندامی په ئه) کریستینا (خاتو ستخۆشیش له ده
  کهقوربانیانی کوردستاندا  پناو  خۆ گرتبوو له رککی زۆرو ماندووبونکی زۆرتری له ئه
  رانی کورد سه
خۆمان ) الهای ( تا وه بجه ه هه لهها  روه هه !!ت ربه ی شه ڕه که خۆیان لکردبوو بهعراق و 
لسبس  (ر و پارزه) فرید تفینس (ر ردادوه  سه گاته  تاده وه پۆلیسکه له، زانین رزار ده قه به

  .. دادگاییکردنی تاواباری ناوبراودا  له بوه ڕۆیان هه  کهوه ودادگایه کارگانی ئه و) زخفلد
و   ئه ینن که دادگا بگه ش به وکارگانه بگرن و ئه هیوام شون پی تاوانباران هه منیش به

  ..  یان به عراق فرۆشتوه  گازانه جۆره
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