
   یه وه مه ده  شتکی به ش مجاره  اکبری ئه پم وایه اه

 
  
ری  رسک داگیرکه مۆ، هه  تاکو ئه وه یدا بوونی ئیسالمه  په ر له هه
 چاویان سوور ،ر کاتک تریان خواردب ب و تورک و فارس هه ره عه
  .یاڵ  خه وتۆته ت و سنوریان که سه ماحی فراوان کردنی ده و ته بوه

  
کتردا  ڵ یه گه ڕ له شه  له  وای نیشان داوه ره و س داگیرکه ووی ئهرابرد

رز  و اکبریان به کاندا، ئای اه الماردانی کورده کاتی په یان له
  . رپا کردوه ڕکی خوناویان به  شهو وه کردۆتۆته

  
ی کوشتاری  واندا ژماره می شمشیر و تیرو که رده کانی سه ڕه شه له
می باروت و تۆپ و  رده  سه سک، له زار که  هه  ده یشته گه کان ده ڕه شه
س، بابزانین  زار که دان هه  سه یشته گه دا کوشتار زیادی کردو ده یاره ته
  .ند ملون؟  چه گاته و آکبر ده ڕی ئۆتۆمی اه شه

  



ب و تورک و فارس  ره ری عه رسک داگیرکه موو ئاگادارین هه ک هه وه
،  ر په سه ی ئران له که  کینی ئۆتۆم، ئۆتۆمهر  به نایان بردۆته په

ر  ر هه گه ئه، یمانی کرینی ئۆتۆمیان مۆر کرد و تورکیاش په سعودیه
زارو  ک هه ر وه خت هه دبه  روبدات، کوردی به که  ناوچه شتکیش له

ب و  ره  عه،باو رشکاوی هیچ پ نه  سه بنه ی رابردوو ده د ساه چوارسه
 کورد  ، له وانه کانی ئه هئۆتۆم پشتیوانی  راقیش بهکانی ع مانهتورک
  . وه نگی کورد ناخونه تن و ده بمنه

  
ت و  وه ین، ده دام حوسه ی صه که ست نوسه  ده ره و اکبه  اه  له بجگه

  و اکبرکه  اه وه کانیه موو پکھاته هه ش به مانی عراقی تازه رله په
ک  ی هیچ یه وه ب ئه بهئای عراق و  ر سه ن له که پانتر و تۆخ تر ده

هاوکاری   به هو ئای ئهوێ  یانه دهن،   داواکانی کورد قبوڵ بکه له
ی   ئازادکراوه شه و به ر ئه سه زۆر له  به کانی کورد رسته کورسی په

  . ژر رکفی خۆیان وه نه بمانبهو  وه نه ڵ بکه کوردستان هه
  
و خۆشی  کی عراقی قبوڵ نیه هیچ ئایه و نه و ئایه  ئه لی کورد نه گه
 ئای عراقی   که وه سنه حه ش نا سانه و که  عراقی نازان، ئه به

  .ی کوردستان  ئازادکراوه شه و به  ئه وه دهننه
  
پناو  پرس ؟ له  ده  کوردیانه و حیزبه تی ئه رکردایه سه لی کورد له گه

   که وه نه که ده ر هه سه مان له و ئایه  ئهدایی وه ته وتی نه تکهس کام ده
  .و وته که کانمان بیر ده الهفن  ئهبینین  ده که  اکبره ی اه  ووشه ر که هه
  

  کان بوو، له نفاله می ئه رده  شۆڕشگرکی سه کاک سابیر کۆکۆی که
 گوێ  وه  نزیکه له خۆی  تی که دا نوسیویه رگه ی پشمه ی ناه که کتبه

  یان دا به به ره  به گا له رمه و چه  سوسه شکری عراقی له  له لیبوو که
کیان  خهنفال  ئهتی  و اکبر و سوره  هاتوهاواری اه بلندگۆکانیان به



وشونی  ره ک کردو به ی خه وه کۆکردنه ستیان به ر هناو ده به خه به
 .نادیاریان بردن

  
مانی  رله  په مانی عراقی بۆته رله ئاگادارین، پهردی و  به ی ئمه وه ئه
ز  گه  ره  لهکان رمانه ب و تورک و فارس، فه ره ری عه رسک داگیرکه هه
مانی عراقی  رله  په چن و به رده  ده وه وه ته و س نه کانی ئه رسته په

ز و تکی پانی سه  خه  به که  و اکبره  اهو  ئهنوسینین،  که ج ده جبه
دی   خونکی زۆری ل بهبۆنیو  یه کی تازه یه شه ڕه هه،  نوسراوه

   خاکه  بستک له ست له  ده دات که ش نیشان ده وه ئهکرێ،  ده
 خاکی زیاتریشمان ل داگیر  بگرهڵ ناگرن و  کان هه داگیرکراوه

ک  وێ نه  کوژی ده سحابه کی ئه یه رکرده  کورد سه  پم وایه ، بۆیهن که ده
  .ڵ قوڵ کی باخهشخ

  
  ری ردار پشده سه
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