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  جنودان ئستا جیاوازیان نیه له، کوردستان نت وکوردستان پۆست، مال موختار رفارس وکه کاک عومه

  
ک  کان وه له سه  گشت مه چاوی کراوه  بهویژدان وڕۆشبنیر کی به  خه رمه  ئیتر شه دیدی ئمه به

  . !ت؟ینب خۆیان نه
 یدا که رپرسه ردوو به ر دوو سایتوو هه ههنوان   له ماوه ک نه ی ئیتر هیچ جیاوازیه وه ر ئه به له

ی کوردو  رده روه په هاو دور له بهرزان سکی هه  ناکه وه موومانه هرچاوی ه به به . جنوداندا له 
فا  مسته تی کردن به سوکایه  به ن هاتووهیحسومال م ناوی جه تی کورد به سله خه دوور له

مان  که وه ته رۆکی نه سه ر به رانبه تر بهخۆی ڕسوا لهی  راندنی وته وه هه مردا و به ی نهنبارزا
ستکی بکات بۆی بو  ربه ی هیچ به وه بئه ر فارس به چی عومه مر که فا بارازانی نه مسته

مان درغی  که وه ته ست هات بۆنه ده رچی له مر هه فابارزانی نه کاتکدا مسته له،  ته کردووه
یان  ی ده وه ر ئه به ی له  ساه50باتی  می خه رهه به رگرتن له هک و و که هره ب به کردوو به نه

رچونی  سه و بهر  ده به ڕاده رمای چیاکانی کوردستان وبرستی وماندووبوونی له ساڵ سه
کانی بستیان  خۆشینه خۆشینیان کرد تادواجار نه یان نه تووشی دهنی پخری بۆکورد  مه ته

در   کوردکی بقه چ زۆه که،  وه ری نایه  سه وه مانه که وه هت موئشوئازاری نه خه لبی وبه
ر فارسیش  تی پبکات کاک عومه وت سوکایه یه پاش مردنیش هشتا وازی لناهنت وئه له

 .  وه کاته ب هیچ باکک بۆی بو ئه
  
فا بارزانی  هرۆک مست ک سه سکی وه م که  به ت کارکی شیاوه سه ده  لهنردگ خنه  ڕه دیاره 
ش  وه ڕای ئه ره سهکانبت  ه نده رپرسیاری گه  تاکو به دیوه تی کوردی نه سه ژیانیدا ده له

ژیانیدا هیچ  تی له رگایه زنی شۆڕشو پشمه ت به رکی تاقه باتوو ماندوو بوون وئه  خه له جگه
دوای  بت له ک ههئیتر ئایا بۆچی؟کورد، وکوردستانکورد له باوه کیتری پنه یه هره به
 . !؟تی پبکات وت سوکایه مانیش هشتا بیه نه
  
  م ئمه کات به نی بۆخۆی ئه ی بالیه شه ر فارس بانگه ڕز کاک عومه وارانی به خونده 
س  ی ڕابردوو وتارکمان بۆناردبوو به فته نجانی شاری سلمانی هه الوان وگه  له کو کۆمه وه
وشیروان  ی ناوی نه وه رئه به نھا له  ته  وه ندک ڕاستیمان تدا ڕوونکردبووه ی هه وه ر ئه به له

بت جنو  سک هه ر که گه م ئه  به وه کرده ر بوی نه فامان هنابوو کاک عومه مسته
ر  سه ین به که  ئه ر ویژدانی ئوه  هه ئمه،  وه کاته فابارزانی بدات بوی ئه رۆک مسته سه به

  ت وڕاسپراوهکوردستان پۆس  له شکه  یان به نیه ر فارس بالیه  عومهکی کا مه ئه؟ پشک ئایا
 . !رمتربت؟ ختک نه ویش جنوبدات بم نه ئه
  
تی  یانوت سوکایه ئه ش کهیتری تانه زاکه و ب نه موئه ن وههیحسومال م  جه کۆتاییدا به له 

  نین که یه گه ن ڕاده مان بکه که وه ته  سای نه50باتی  مانی خه رد وقاره پاکو بگهرۆکی  سه به
.  پیس نابت کو ئوه  وهرزانی زاران سیخوڕی هه نی هه می بۆگه ده و به ایهری بارزانی کورد ده

بن   ولهقت د پای بارزانی بۆناله قه ردکیشتان له  به کوئوه  وهنی زه زاران قه هه  وبه چیایه
ویژدانیان  سی کردو یان فری ناکه ئوه ی که وانه  ئه  مامۆستاکانی ئوه ک ئوه نه، ت نایه

کیتریش  خهویری خۆتان  سوک سه و به وه نه  وفریانکردن سوک بژین وسوک بیربکهلدزین
تی  نھا جاشیه م ته نووسین به یدان وچ له مه  چ له وه  خۆیان تاقیکرده ن زوترو پش ئوه بکه
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ندیلی  ردی قه  به تاشه ری خۆیان له ون وسهشی مژ ڕووڕهو  وه زاندینان بۆمایه رشۆڕی وبه وسه
 . دا وهیچیترمر  نهانیبارز

  
  نیت ئمه وه نی ئه رزانیت شایه ی تۆ کسکی هه وه ر ئه به لهین  مال موحسین ئه  جه به  بۆیه 

ین  ین پت ئه که  ئامۆژگاریت ئه نده وه رئه م تۆبنین تاڕۆژی خۆی هه ده م له ده
  .. مر ناکات نهفابارزانی  مسته تی به واوبت سوکایه تی ته سیه رکوردک که گه ئه
  /نجانی شاری سلمانی الوان وگه ک له یه سته بری ده له

  
  ریم ئارام که
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