
  شتی د ده حمه    ئه  خۆیی آوردستان ربه بژی سه
 ببی و  وخۆ ربه هســ تۆش  ب ڕۆژێ بتن  آه هۆ کوردستانی شیرینی من ده

ران  آورایی چاوی داگیرآه نگینی خۆی دا به  ژر ئای ڕه لی آوردیش له گه
  بهتكی تخوبداری خۆی بت و  ن وه آوردستان خاوهآوردو یارانی  و نه

ندان   دشاد و خه ئای آه .ن ناو خاآی خۆی دا بژیت  لهی  و ڕزگاریازادئ
ی  آه نگینه  ئا ڕه بینی به چاوی خۆ  بهری آوردستانم  ماوه  جه بووم آه
خۆیی  ربه واری بژی آوردستان و بژی سه م ها ده  پ به وه آوردستانه

لی   سای گهیها وت آراوی ساه  مافكی زهش مه ئه   آه،آرد آوردستانیان ده
 و  وتیان آرووه رانی آوردستان زه  داگیرآه مژه  آه له وگه  یه وساوه آوردی چه

النی  واوی گه ك ته ش وهیلی آورد گه،بووه ت مافی داوا آردنیشمان نه نانه ته
ی  آه نگینه  خۆی بت و ئا ڕهیالت نی وه  خاوه تی آه جیھان مافی خۆیه

آان  ك گرتووه  یه وه ته ی نه خانهر با  سهان دا لهجیھو موو آوردستان  هه له
   آه بننیش لی آورد وای گه  مافی ره جھانیان دان بهو  وه آته دا بشه

رانی   داگیرآهر میللی خۆی ببت و چیتآی هی واره نی قه خاوهآوردیش بۆ خۆی 
تمانی آورد به خاك و خون شآوردستان نیرۆآی یو مرۆآوژانی د  دڕنده
ی آه   انهتار و ماڵ ورانیش آوشت و آوت واس موو دآره و هه ن و ئهشآ نه
   لهیان ملیۆن آورد50 و  پاندووه لی آوردیان دا سه ر گه سه دان ساله به سه
 و  موو مافكی میللی خۆی آردووه  هه ش له ب بهر خاآی خۆی دا  سه

 چاڵ و   به زارانیان زینده زاران هه  هه و به  وه سننهو  مانچه  چه ده  هایه ساه
آوردستان دا   له فتار فاشیانه م ڕه ئه  ب آه ین،ده  بردووهیان ناو لهآردین و 

ی آوردستانی خۆی دا  ناو النه  بۆ خۆی لهش آوردیومن و توڕبدرن  نه
دان  نگینی خۆی ئاوه ندان بژیت و آوردستانی ڕه هخخۆو شادان و  ربه سه

التكی   نی وه  آوردیش خاوهلی گه و اتوب  وه  پشهو ره به هان و زانای وه بكاته
   و تكه ر میلله ههوای  ش مافكی ڕه مه  ئه  آه،ت خۆی آوردستان بی ربه سه

ببنت ئا  چاوی خۆی  به   آه هیشك آوردومو ههی   مژینه لههوای 
آانی آورد  ڕنده مرۆآوژان و د ،ئای یه  آاوه ر شه ههآوردستانی ی  آه نگینه ڕه
  داآانمان مره نه هیده زاری شه ر خاآی آوردستان و مه  سه چیرت له آوژ
و  موو آوردكه ش ئاواتی هه مه  ئه ،آه ناو بچت میشه  له  و بۆ هه  وه منته  نه
های  اله س آهی آورد  ،ئمهلی آورد پی شاد ببیت   و گهدی بت ب وه ده

 و تا   داوهمانزار قوربانی زاران هه هه  بهدا  پیرۆزهیه و رگه   له ساله
  آه  زنه  مه م ئاواته وتنی ئه رآه لی آورد له ری سه  گه ش مۆآه ئه
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بت  هد و ستت تیش ناوه و قه  ستاوه وه نه  ستانهوردآو خۆیی آورد ربه سه
ی باوك و  ر النه  سه ندان له خۆ و شادو خه ربه  آوردیش سه ڕۆژێ بت آه

ی  وه  بزوتنهت یه  نهش و ڕۆژه و تا ئهخۆ بژیت  ربه باپیرانی خۆی دا سه
ستت  ناوه ت آوردو آوردستان قهخۆیی  ربه  سهلی آورد بۆ گه اوزیورزگاری خ
ری آوردستانی  اسهرت  له سه بینین آه  ده وامۆآه وت،ئه ناسرهت  و قه

لكی  النی خه آۆمهآی آوردستان دا  یه موو شارو شارۆچكه  هه لهباشوور دا 
ئای آان و   خیابانه ته ڕژاونهتكایی   ملیۆنھا مرۆڤئ آورد به  آورد به

خۆیی  ربه ی سهم هاوار ده پ بهو   وه رز آردۆته به انخۆینگینی آوردستانی  ڕه
التكی  وتنی وه ر آه سه بژی آوردستان و بژی نل  ده ون هآ  دهآوردستان 

اور  وام ه ده  پ به دااوی جیھانیانچر   به ردستان و لهو آوردو آیخۆی ربه سه
  دار خاآی خۆی  سه لی آورد له خۆیی گه ربه ن و داوای ڕزگاری و سه آه ده
   به تا دون آهو   زنه وتنكی زۆر مه رآه لی آورد سه  بۆ گهش مه ن،ئه هآ ده
رانی آوردستان  الم داگیرآه بوو به دهواآانی مللی خۆی ڕازی   ڕه مترین مافه آه

ر داوا   سه له و آرد لی آوردیان جینۆ سید ده ناو و گهده دانیان پدا نه
ی چ ، آهر هناین  سه  چیان وه دیمان آهواآانی میللیمان   ڕه آردنی مافه

خۆیی  ربه لت سه ده ڕاشكاوی  به و آات لی آورد وا هاوار ده  گه آهمرۆ ئه
لی آورد چیتر   ئیتر گه  آه یه وه  مانای ئهش مه ئه  آه وت آوردستانمان ده

 او مرۆ آوژان درانی آوردستان  آان و داگیرآه  ژر چنگی دڕنده وت له نایه
لی ئیتر  پ بوو   آه نی آاسه ك آورد گوته وه،   وه بمنتهو بژیت 

ی  واوی ناوچه اك بزانن آه تهچ  م ڕاستیه ت جیھانیان ئهب ،سا دهرژت ده
رگیز ئارام  لی آورد هه خۆیی گه ربه  مافی سه ب دان نان به  به ر میانه خاوه

تكی تر ش هیچ  بهواری خۆی  التكی آورده  ب وهشلی آوردی نابت و گه
 تا  ناگرت ی ههۆبات و تكۆسانی خ  خه ست له رگیز ده هه و  ڕازی نیه

س   سته به م مه بۆ ئه رزگار و ئازاد ،وۆ خ ربه دی هاتنی آوردستانكی سه وه
 و دات ن قوربانی دها گی  دڵ و به  به میشه ك هه  وه هیی آوردستانۆخ ربه سه آه
ب آوردستان   و دهوه ز نابته  پاشگه  و تازهجت  ده وه و پشه ره بهر  هه
 و بژی آوردستانكی ئازاد. وه  آایه واری بته تكی آورده خۆ بت و وه ربه سه
  2004.10.3         . آی میللی آورد یه واره  قهن  خاوه خۆ و ربه سه

 


