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    مهمه   حه حه  خاهخاه ...  ... !!!!کرتکرت  ر نهر نه  سهسه  ر چارهر چاره  گهگه  دات ئهدات ئه  ت ڕوو ئهت ڕوو ئه  سهسه  ل و دهل و ده  ڕی گهڕی گه  شهشه
  
کانی کوردیش لی  ته هس ده  به دات و زللھزه ر روو ئه  هه و وتوه نگ و زوو که  دره ڕه م شه ئه
ت ب کانی کوردئه زاگرانه  ره کۆتایی هاتنی دیکتاتۆره  به ڕه م شه ئه، بن رپرسیار ئه به
ی خۆیان بوون  که ته و بچوکی میلله وره  سوار شانی گه زمه ک مرده و وه خۆیان پیرۆز کردوه که
می  ده له ی نان وهزو داراییان بوون که رچاوه سهتانیدا  ره تی و بده هامه  رۆژگاری نه له که

 شۆڕش   دژ بهروپشتی و خۆفرۆشی ب به ) پع به (کانی  دڕنده  سیان لهو وه گرته  ئهمنانیان
ر  گه خۆ ئه. . . اوروپشتیان ده ههاتوو بوون ب  بن نه  هزکی له همیش و هه وه کرده ئه ل نه و گه
  میشه وک ناشکن و هه رخه سه  ئارامی تداریش به سه  ده وه  زیانی کوردیش بشکته به
ی  تۆه بت کهی خۆی  که)  وه ته نه (دشکاویدی  روانی مناکی داخ له بت چاوه ئه

  . . !!لبستنت
 بۆ) رێ فاکته ( بنه کانی کورد نه وه نهکرت و  نهر سه ر چاره گه  ئه ڕه شه م ئهکانی  هۆکاره
خست و  ی به بۆ لکه ڕوانی هه  چاوه هایه هسا که ( یه وساوه  چه که خهو  تگوزاری ئه خزمه

موو  رگای هه ڕ ده شه)  خوناوی ڕزگاربتانی عراقیک که دوایه ک له  یه ژر ڕکفی ڕژمه له
کتریشدا  رو مای یه دوای سه و به وه منته تیو ئه تی کوردیش هه سه و دهگرت  ماک ئه

ت  مۆ میلله تائه،  وه بته کی نوتر دووپات ده یه  شوه کوژی و براکوژی بهکوردڕن و  گه ده
یی  وره ری و گه روه سهکان  موو شوه هه تی خۆیدا بکات و به سه ڵ ده گه ڕ له  شه یویستوه نه

   میمچهدات وب ڕ شهت بیاری   میلله م جاره ئه   دوریش نییه بۆ داوه انقوربانیپاراستوون و 
ژر ڕقی  و له وه خواره هت دابگرت سه ختی زین و کورسی ده هر ت سه کوردیش له) بۆرژوای(

هیوام  هب. . چژنب  و بچوکیان وره گه  بهرگ  تاوی مهداراندا ژاران و نه بووی هه که ه که
دزی و  (ی دهو دیاری وه خۆیدا بچته تی کوردی به سه بت و ده ن چوونی مبۆی  وانه پچه به

 هاکانی شۆڕش و  پ به نهنجی کانی ناو گه وره  گه جرج و مشکهو ) رتیل ڕاورووت و به
)هب کانیش  یهپع  به نیشتمان فرۆش و کۆنهن و  ر بکه سه  چارهخۆیان) کانی ی ناسیسیهیوشت
و  ن ئه یه نه و !!ربھنن ژر ده کانیان له و کورسیهن  ده شار نه حه کانیانا  ژر کورسیه له
ل  هزی گه  ش باش بزانن که وه بت ئه ده!! . . .  بگرتت میللهو  خۆیان ی خه  یه ڕه شه

.   ناو زبدانی مژووه داته کشت و توڕی ئه ده ی هه گ و ڕیشه ڕه رهزک بت له دوژمنی هه
 .  
رگیز  هه، کات ڕوانی ده ن چی چاوه بکه) دام سه (پیلکی یری شانوشه ک سه مه که
  . . . . . !! کوردن چونکهت ترو زۆردارتریش نابن  سه ده به و له
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