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    دۆڕنه و کوردستانت مه ل و مژوو ڕزگاربکه تی گه  فره نه خۆت له

    کی ووشکی خۆش خوقه ت سۆفیه زمی عوشره ئیسی به ره
   ب التـــــــه ر لۆتی نه گه ئه ت وه جلیسی خه  نیسی مه ئه

  ) 1878/1936/احیبقانسگی  د به مهح ئه (
  
قوفی  و بهت  ناکر رووماندا ئاوه رگیز به هه ن کهستی ک ڕابوه رگایه ده و لهبت ڕو ئهبۆچی ــ 

رگیز دی  هه چ بین که تکدا ملکه سه ڕووی ده بت له دهبۆچی ، ؟ کراوهنگاوی لۆک  بیرکی ژه
ر  تالواری گۆڕو سه، کات ڕۆمان ده تکاریش خه رو خزمه که هربازو کار سه بهسوتت و  پمان نا
  . . ؟شکنت ده مان کان هست مان دهستی خۆش ده و بهکات   دهکدا ته تیمان له دژایهئسکیش 

و نان   ده وه ستیه ده  به ه ساهای و ساه وه کورد ناکرتهبۆ  چی بت که لیسمه و ته بت ئه هئ
ی  رگه به  کهبت چی و هزه  ئهبت ده! ؟رپی خۆی ببین کانی خۆێ به  چاوه ت به نایه
کانی  اورانیهمورانکاری وموو  هه وی گرتبت یه مدیده سته وه ته نهم  ان ساڵ شۆڕشی ئهد سه

م  که ن یه ی خاوه ئمه ڕقی لهیی بت  زه  ببه هندهند   خواوهبیتتۆ. ؟ستۆ  ئه گرتبته
 زمانی کورد حای  ندیك بت له هیاخود خواو، ؟گرتبت ههم نوسراوی پیرۆز  که رو یه مه پغه

  . . !!؟ سزامان بدات مان نامۆیه که  زمانه به ی  وه ئهر  سه و لهبت  هن
ب  به یت که  که  چۆڵ ئه رگایه و ده ر ئه ی به کهم  و ئهم  که تۆیی کورد ده له  و پرسیارانه  ئه

ی دوژمن  نگاویه  ژه که و چه ی ئه که. . ؟یت ده شی بۆ ئه وره گهی ییپارزیت و قوربان ئاگا ئه
  . . ؟ وه یته که رز ئه  ڕامانی خۆت به ی بروای خۆت بهک یت و چه ده فێ ئه

 من  م ڤایرۆسانه  ڕزگارکرد لهانر خۆت گه، نھان ان تهین خۆت سبه، کتانام  ته من لهمۆ  ئه
  وه ه بون گلیش دیل و کۆیله ر به گه، م که وت بۆالشه شی گۆڕک خاکم ده منم بهبش

زار  شت هه وت هه  حه7/8000ل نفا هیدی ئه شهو س شتا دو هه سه 000، 183تی من و  فره نه(
شت نۆ  هه 9000 / 8رزانی و  بادینانی و بههیدی  زار شه هه ده  000، 10و  بجه ه هیدی هه شه
 زاران و هه رگه  پشمهزاران هه خۆکوژی و براکوژی و کوردکوژی و ڕی  ستچوی شه ده زار له هه
و ) تان لبت ملون کورد50/، 000، 000و ) نربازی وو سه (زاران  ههندام و م ئه که
  !!!! وه هبن ش ئه یه وه ته م نه  ئهکانی دواڕۆژی وو کۆیهم رپرسیاری هه به

نووس و سنوری  بی دیاریکردنی چاره ن به ل و مژوو ڕزگاربکه سزای گه خۆتان له  کینه هۆ خه
  . . . ن ده ست مه ده ستانیشتان لهدۆڕنن کورد روتان مه نگی پئازاری گه ی خۆتان ده که خاکه
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