
  ...ن ناکرت   بۆگه  ئوه کوردستان به

  ...ر شۆڕ ناکات  سه کورد بۆ ئوه

ولر هه  ئایاری پیره9ی  وه قینه ته  
تی  وه  شاره له و خۆ ئه. ولریان بریندار کرد ناوی هه کان هه نگاوییه دیسان مشک ژه

ر   هه ک و به یه وهر ش هه  به یارانه و نه تی ، جا ئه کانیه یاره ستی نه  ئازاری ده یه هه
ست  ده وتن به رکه  ئامانجی خۆیان ،سه نه که ی تیۆڕ ده وانه ئه.ن  ربکه رده دروشمک سه

ستنیشان  تی ده ر و ناتوانن ربازی مرۆڤایه ماوه نی جه  خاوه  نابنه ناهنن ،چونکه
 و غریب کانی مه  ترسنۆکه وه یری کرده سه. ن و مرۆڤ بۆ الی خۆیان رایبکشن  بکه
  ک بوونه کی بچه ندین سیڤیل و خه ک رویدا و چه یه  پش ماوه ن که زایر بکه جه

وتکی سیاسی و  ستکه  هیچ ده مه ئه. ریسواکران  وه ره ماوه ن جه الیه قوربانی و چۆن تۆڕیستان له
وشتی   ره  به مرۆڤی کردووه کوشتنی  یداناکات که  په ]ن فکر بن ر خاوه گه ئه[نه  بۆگه و بیره تی بۆ ئه یه کۆمه

 و   ئیرهابیه و گروپه وتی ئه ستکه  ده ولریش نابته ی هه و کاره ئه.زانی  وتنی خۆی ده رکه  سه سیاسی و به
ینی  بت رۆژی هه ده.سیش پارزگاریان ناکات  نگدان وکه ندوقی ده ر سه  سه ته س بۆیان نایه یانی که به
 گوی  یننه  بگه یه وه و کرده ی نوژ ئه  خوتبه وت له  مزگه  به ر پکراوهول  هه کان که وته الی مزگه مه

 قابی ئیسالمیدا   له و کاره  ئه  که وه نه کی روون بکه ن و بۆ خه  قوڕگیان ریسوای بکه ران و پ به نوژکه
ی   کۆمه اری کوشتنی بهبت ک  ده الیانه و مه ئه. وت  که دوایان نه نجی ئیماندار به ی گه وه ،بۆ ئه دووره
و  ولر به هه.ن  نشت بکه رزه ون سه که دوای کاری ئاواده ی به و گوپانه ن و ئه ت ریسوابکه سه کی بده خه
 کات کانی سارژ ده  برینه رزانه ربه ر سه رگیز چاوی ناترست و هه رگیزاو هه دار نابت و هه که  له وانه کرده

ی  نگاویانه و مشک ژه  شونی ئه رچۆک و نابته  سه وته  ناکه  نامرۆڤیانه وه و کرده  به ومناره شاری قه.
  ولر نی یه کی هه  خه ستاوه  هه و کاره ی به سه و که ئه. بگۆڕن  و شاره تی ئه وت  شارستانیه یانه  ده که

کی کیمیایی و   چه عسی فاشی ،که  رژمی به  به کوردستانهو  ئه. نجنی  ولر ناره ولر دی هه کی هه ،خه
 ئیسالم   خۆیان به ی که و یاغنیشانه ی چۆن به چوو ،ئه ناو نه کار هنا له نفاڵ و جینوسایدی به ئه

 سۆزی ئایین و ئیسالمبوون   به  هۆشیارتربت که وانه لک له بت گه کورد ده. چت   تک ده ناونوسکردووه
ڵ   پناوی پووچه کی کوردستان له بت خه ده.ت  ناوی میلله  ناو هه نه خه شی خۆیان ده ستی ره ده

ی  که که  خاک و خه ی پارزگاری له وه  و گوێ بیست بت ،بۆ ئه م چاوکراوه رده  هه و پیالنانه ی ئه وه کردنه
و  ند له  چه وه قاندبایه ناو بازار بته هی ل و کامیونه  ئه یه نده و دڕه ر ئه گه رچاومان ئه  به با بنینه.بکات 
ربکات  ماوه تگوزاری زیاتر بۆ جه بت خزمه ت ده وه تی ده سه ده.هات   ده و شاره  زیاتر دووچاری ئه زیانه
  هیچ چاری نی یه. ی  که وت و وته ستکه فاداربت بۆ پارزگاری کردنی ده ریش وه ماوه ی جه وه بۆ ئه
  .                 ویستم  ولری خۆشه  ئایاری هه9ی رۆژی  بانیه  جه و کاره ه بۆ ئ رشۆڕی یه سه
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