
بھان مدۆزنوە بۆ شڕی خۆ بخۆ   

موعتادەکانی ھرۆیین، ککاتی ھرۆین خواردنیان دت، ئاگر لدەرونیان 

و کسوکاریان بفرۆشن لپناو بردەبت و ئامادەن گیانی خۆیان 

  ھنانی ھندک ھرۆین بۆ خۆ گژ کردن.بدەست

حزیان دەچیت موعتادەکانی خۆنیش، ھر ک دەرونیان گرم داھات، 

دەیان دەردەسری بکن و  بۆنی خون و ئامادەن نتوەکیان تۆشی

  بھان دروست بکن بۆ خون رژی.

کات لگڵ ای، ئگر کورد شڕ بکات یان ندەنگی نتوەیی پ و

داگیرکران، سرانی داگیرکران بھان دەدۆزنوە بۆ کوشتوکوشتاری 

 کوردستان، ھندێ جار سرانی تکای حیزبکوردو سوتاندن و ورانکردنی 

  کوردستانیاکان بکار دەھنن بۆ شڕی خۆ بخۆو خون رژی یکتر.

تکای حیزب کوردیکان ل ل پایتختکانی بغداو ئنقرەو سرانی 

دیمشق و تاران، دەرزی موعتادی خون رژیان لدراوەو ئوانیش بناوی 

دایتیوە منای خۆیان دەپارزن و منای کوردایتی برژەوەندی کور
  خکیش بیکتر بکوشت دەدەن.

چندە خۆشحاڵ بووم ک لپرلماندا جالل تابانی و مسعود بارزانی 

گوتیان ئو دەست دەبین ک جارکی تر شری خۆ بخۆیان حرام کردو 

ی شڕی خۆ بخۆ بکات، ئوەندەش ب قسکانی کاک مسعودو بریارەک

پرلمان نارەحت بووم ک بھان دەدۆزنوە بۆ ھگیرسانی شڕی خۆ 
  بخۆ.

تمنی خۆم برەو خون  ئگر من کاک مسعود بارزانی بایم، دوا

رژیکی خۆبخۆی ندەبردو ھڕەشم ل پکاکاو پژاک ندەکرد، 



ھرەشم ل ئران و تورکیا دەکرد، لشکرم برەو سنورەکان دەبردو 

ی شاخکان بۆ پشمرگو لسر لوتک یعرەکی پیرە ھۆی مام ھژارمش
  گریالکان دەخوندوە.

ھر رۆژەی دوو ئگر کاک مسعودو مام جالل پیان وای ک وەک زوحاک 

گنجی کورد سرببن و خونکیان بدن مارەکانی سر شانیان، دەتوانن 

ریان ل پیدا ناب، بم ب دوو ھزار سای تر بژین و کاوەیکی ئاسنگ

ھ داچون و ئمۆ کورد ھزاران کاوی ئاسنگری ل پیدا بوو ک قبوڵ 
  ناکات خونی رۆکانی بدرێ بو دوو مارەی سرشانیان.

کاک مسعود، زۆر جار ئاگامان لی شانازی ب باوکتوە دەکی و دەی 

تاڵ و چوار سی بباخ دا بنگانرۆژی تل ڕی سس شد ک

، باش چ خبر برزتان ب پنجا بلون دۆالرو دووسد وەداگیرکری کرد

ھزار چکدار و ئو ھموو چک قورسانوە چاوی خۆت لئاستی 

داگیرکران دادەخی و ھڕەش لو کچ کوردان دەکی ک بناچاری 
  لدەست زۆم زۆری داگیرکران پنایان بۆ قندیل ھناوە ؟.

ئگر تۆ و مام جالل دەست ل عراقچیتی و تکای داگیرکران ھگرن 

و بن ناو سنگری نتوەییوەو بتکا شڕی مان و نمان بکن، 

ھزارانی وەک منی دورە وتیش دتوەو کۆن سنگرەکان چاک 
  دەکینوە بۆ برانبر ب داگیرکران.

ەوەندی تایبتکانی خۆمان ھبگرین ئگر ھموو بتکرا دەست لبرژ

و کورو کچکانی خۆمان وەک کورو کچی خک بخین ناو سنگری 

بۆ ناگرت و دەبت راپڕینکی  کوردایتیوە، ھیچ داگیرکرک خۆمان
  نتوەیی ل کورردستانی گورەو ئاودانوەی کۆمگای نونتوەیی.

گورە بیک دەنگ لبردم  کسایتی ناوداری کوردستانی ٥٠٠دەبا 

میدیاکان و تلفزونکاندا بانگوازی یکیتی و یکگرتنوەی 

کوردستانی گورە رابگینین و بدەنگی برز بداگیرکران بین قندیل 

 ر تۆ ئاگر لگوە، ئتداگیرکراوەکانیشمان دەو ین و خاکچۆل ناک

ئ ش ئاگر لمربدەی، ئب مغداو دیمشق نیشتمانی ئرەو تاران و بنق



کسایتی  ٥٠٠بر دەدەین، کۆمگای کوردەواری گوێ بۆ دەنگی ئو 

رسانی یگگرێ و کۆمگای  نو نتوەیش بدەنگ ناب ل ئاستی ھرادە

و شڕە گورە، کاک مسعودو مام جالل ئگر ئوەش ناکن، وام پ ئ

بووەو ب ئم چارەسر ناکرێ، باش ب ئاشکرا بن بارودۆخک ئاۆز 

دەست لدەست ھگرن و رگا چۆل کن بۆ ئم، ئمش شڕی خۆ 

بخۆ ناکین و سنگرکی تازەی برایتی و سیاسی شۆڕشگیری 

 ھدەکنین و ئگر داگیرکرانیش واز ل ھوستی خۆیان نھنن، ئوا

  لوتیان دەشکنین. دنیاتان دەکم ب چکوچی کۆمگای نونتوەیی

http://patriotword.blogspot.com/2011/08/secession-mr-sardar-pishdare-making.html  
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