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  رلینی دیواركی به  بهبوون پویستیو كوردستانی باشور
  
ت و وه و دیاریكردنی سنووری و اكردنهستی جی به  مه،كان دروستكرد نگۆله ناوبانگی چینی دژی مه دیواری به چینری  یسه قه  كه

    .بت  نهكان نگۆلیه  مه بهڵ  تكه بوو كه ی چین ه و ته نهڕزگاركردنی 
  
دیوارك  ك  یزانی وه جكرد، ده ی قۆچان نیشته ناوچه تی له كانی كوردستانی ڕۆژھه یك له كورده وی كۆمه فه باسی سه شاعه  كه

  .كرد تی فارسده حوكمانی ئیبراتۆریه یان له شه ڕه وام ھه رده به كان كه ریه كۆچه ری و ھۆزه ھرشی ئازهبن دژی  ك دهتس ربه و به
  

ستی پارزگاری و  به ست،مه رلیندابه ی شاری به رگه ناوجه رلینی له می جیھانی دیواری به ڕی دووه  دوای شهیشستالین كه 
یزانی خاكی  نده ده رچه ھه، داران رمایه ی پیاوانی جیھانی سهھرش و سیخوران وی بوو له ڕزگاركردنی خاكی سووری شووره

  .كان مانیا نابته خاكی كۆمۆنیسته ئه
 و ی جیاوازن وه ته  دوونه كه ب و جوله ره زان عه  دهست دروستبكات به مان مه مان دیوار بۆ ھه وێ ھه یه مۆش ئه شارۆن ی ئه  كه

   .ناكوت وه یان پكه دانووله
  
ب،  ره موكی عه نابنهعریب ناكرن و  كانی كوردستانی باشوری بۆ ته ه شار  ی كه و بوایه شته ئه دامی دیكتاتۆرش گه سه  كه
مان  ھه  لهو  عریبكردن  كانی خواروی عراق ھنا بۆ ته ناوچه  بی له ره كانی عه ھوزه،بی  ره ی عه دیاریكردنی سنووری ئومهۆ ب

  .ست رده ی سه وه ته تی نه سه كبن بۆ پارزگاری ده رایهوك شو وه كاتیشدا
  
خونی  به تی،كه رییه هرو ستدانی سه ده مان و له ترسی نه ترین مه وره ی باشه ئیمۆ كه كوردستانی باشوورمان دووچاری گه ئه

ی  وه بۆ كورد مافی ئه..ساڵ زیاتره 70 ی وه باتی ببسانه می خه رھه  و به ستی ھناوه ده ھیدی كورد به  شهزار ھه250زیاتر له
   ببستت ؟؟؟ تحكی تازه دژی ھرشی فه ی خۆی له روازه ستی خۆی و ده   ژرده وه كانی خۆی بخاته چهب ناو رھیچنه ب ھه نه
  
ستمان  رده ی سه وه ته ی زمانی نه وه ر ئه به  له- مانكافر ،زمان ین، كرواین بهوزۆرجار فریودرائمه   چت كه بیرمان نه له
 كه  نكمان نیه نده ر ، كو و به ی داگیركه حابه ی سه جاریه كیژمان كرواه به  ولهپ  قرتنراوه ،شارمان سوتنراوه، په-زانیووه نه

  ..باران بینین نه باده وه نه ته ش پشتونمان لكردووه  نوكه..كردب رێ گوی نه گۆری داگیركه
ردا  سه ساتی ئاینكی نومان به  و كۆسپ و كارهوه  ینه ی خۆمان دروستبكه بتوانین النهدا  یه وپارچه  مجاره ، له با ئه ده 

گیانی ی  ر وه خته ی به ستین و فریشته لبه ی ھهشادكی پ یه رزاه كانمان ھه رگۆشه با بۆ دواڕۆژی جگه ده..!!پنرێ سه نه
ی  تاوكی بخۆرئاوا الشه ی ھه ووزه !!خۆیی و ئازادی كوردستان ببینن ربه شتی سه ھه جاران به كانمان بۆ جارێ له ه ھید شه
   !!!!!وه  رمبكاته ریویان گه وه ھه
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