
 ھاو سنگری ھیچ پنبراوانم

 

کۆمڵ دەبت ئگر ب ویژدانی بسر ویژداندا زاڵ بوو، 
بشی بویژدان خواپداوەکان و بشی ھیچ ، دووبش

لدوای ھرەسی کۆمنیزم ل بیست سای  پنباوەکان،
بشک خۆیان کردۆت ملونرو بشکیش رابردوەوە، 

، ئو دیاردەی زیاتر ل وت ھاتوھاواریتی بۆ ژیان
لژر ئیسالمیکانیی رۆژھتی ناوەراست و سرووی ئفریقا 

ب کاری، سری ھدا، ب سبری دیکتاۆریتی دیموکراتیت 
ل تواوی ئو ی ئو بش ھیچ پنباوان ،مای و ب داھاتی

خۆپشاندانکدا و ھاتن سر شقامکان و ل وتاندا رک خست
  دنیایان ھژاند.

بم نزیکان ئو راپرین ل وت بدوا وتدا دەستی پکردو 
، لبر ئوەی  ئاگری ئو راپڕین دەکوت خوارووی کوردتانیش

ھسوکوتی کوردە بویژدانکان ل بیست سای رابردوو تاکو 
ارووی ژیان و یکسانی کۆمگای ئو بشی خو، ئمۆ

موو کوردستانی بردۆتھوەی لزار ساڵ پش ئستا، ئوە بۆ دوو ھ



بناوی  ی کورد،شتک ئازاری زیاترە، ئوەی ک بویژدنکان
کوردایتیوە چینیکی کوردیان چوساندۆتوەو ببشیان کردوون 
لداھات و سامانی کوردستان، بۆخۆیان خۆیان کردۆت ملونرو 

  یان.چینکیش ھاتوھاواریتی بۆ ژ

کم ل  یدەستک و شاھیدکی مژوو بویژدان  کاتک ئم وەک
بیست سای رابردووەوە بارو دۆخی ھزاران خزانی ھیچ 
 ینمان توانیوە خۆمان بخچاو بینیوە، نبراومان بنپ
سنگری بویژدانکان و تورەگی دزی و تان بمل دابکین و 

  وربانی باخی خۆمان.دوارۆژی نتوە نیشتمان بکین بق

ئمۆ ک خرٶشی راپڕین برەو باشوری کوردستان دت، وەک 
کوردکی بپرۆش ک خۆمان ب ھاوسنگری ھیچ پنبراوەکان 

ک دەبینم ترسی تازەبوونوی دەزانین و ھیچیشمان پنباوە، 
خون رژی شڕکی دیکی خۆ بخۆ لنوان خواپداوە 
بویژدانکان و ھیچ پنبراوەکان دت ئاراوەو ک ئوەش 
ئزمونی ئو بش ئازادکراوە برەو ھدر دەبات، ناچار دەبین 

ئاراستی کاک مسعودو مام جالل بکم و پیان نامیکی کراوە 
م کوەک زین العابدینی تونس و حوسنی موبارەکی میسر  ب

 رژاوە، دەست لن نترازاوەو خوکار نن، تا کار لکم
دەست ھبگرن و دەستک بدەن دەست ئمی ھیچ 
پنباو بۆ ئوەی ئزمونکمان لدەست نچ، ئگر ئو 

 نامم بخوننوە، وت گورەکانیش خۆشحال دەبن و دەبت
داھنانکی تازە بۆ وتکانی تریش ک لگڵ جماوەری خۆیان 

  .بشڕ نین



ی ھیچ یخۆ ئگر نامکشم نخوننوە، ھیچ ھزک نی توڕە
 کموو خو ھوەو ناشتوانن ئبراوانی کورد سارد بکاتنپ
بکوژن، دوا رۆژکی روناکیشتان بۆ نامنتوەو ھیچ وتک 

  ئوەی بردوشتان لتان دەستنرتوە.ناتانگرت خۆی و 

دەست ل دەست ھگرن  :بۆی بدەنگکی برزەوە پتان دەم
و با دەستک بکوت دەست خکانی بویژدان، ئگر نا 

سبین ئمی بویژدان ناتوانین  ،خکانی توڕەو دگران زۆرن
بارودۆخک کۆنتۆڵ بکین، ک ئوەش دەبت ھۆی 

  دبختیکی تری کورد.ب
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