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    مهمه   هه هه   خاه خاه!!!!. . . . . .    کاتی گۆڕانی هاتووه کاتی گۆڕانی هاتووه  کۆنهکۆنه  م ئاشهم ئاشه  کانی ئهکانی ئه  رداشهرداشه  بهبه
  

، یگت زان ئه ستی نه هاڕت و ده ر ده سه  کاسه م ئاشه  ئه دان ساه ه
ماندووی چاوی یگێ و  بری ئاو خون ئه   له م ئاشه  ئه دان ساه سه

  یدا  که کی ئاشه یه گۆشه لهوانیش  ئاشه
و   له کۆنه م ئاشه ئهرداشی  به، بگێخوا    کهڕوانی باران چاوهو  واوه خهت  که شه، ت که شه
ست  ده و شمشریان دایهتک کرا ئهرستگامان  م په که هم نوسراوو ی که یه  که ڕدایه گه  له وه ڕۆژه
 دیاری و لوتیان به رببن و گوچکه  براکانی خۆیان سه کانی کورد که  نیشتمانفرۆشه زۆه
رۆژانی  ر ئاوڕکیش له گه خۆ ئه. . ی خۆیان که وه ته انی نهک هخونخوار  بۆ دوژمنه وه رنه به

ردبارانیان بۆ  مردوییش به به، نگبارانیان کردوین زیندویی سه ک به نه  وه ینه ڕابووردوو بده
  ناجۆره وکاره ی بهخۆ)  که یاته حه ( ب ئاگا کورده  به  که وه ته وهکانمان بی گۆڕستانی باپیره

 نهبت  قوربانی نه  به هر سه ی له بوی سانه که ه غی که  به هد هن م ئاشه ئه،  فتاریکردوه ڕه
 ر باراش دن و شمشریش زۆرو و کاروانیش هه ی ناگۆڕڕت)  نه قه چه  (نه وی ) رداش به (
ی مشکی مان و جرجی ناو  هندهین  ه لوت بڕو نیشتمانفرۆشیش سبگوێ بوو،  نگه به زه

 و لیل  زه وه یانهدست وره به ت و بگه گبه بت و کوردی نه کان زۆر ده وته ی مزگه ستخانه ئاوده
 و) ت فره نه (و) نگباران سه (و)  القه فه (و) ی داری حه (و) الق شه (و ) ده جه(. . ب ڕیسوا ئه

رانی  رگای ژیان و خۆشگوزه ت و ده سه هدی  سته رده سه  بته روج ده ی بسه) فتوا(
 نیشتمانمان دوور  شت و ئازادیش له هه  بۆ به وه بپاڕنهمردن تا بت  دهخرت و  دائه

  . .  وه ویته کهب
  ره روگوجه جه م گه ست ئه رده  به وه یته ر نیشتمانی خۆت بخه گه بیت ئه رپرس ده تۆش به

 تۆ یشک یه هیچ شوه  به ی خۆیانن و که وه ته ی نه ن ڕۆه خۆیان بکوژی ساالرتری  که گوناهباره
  . وانابینن  پ ڕهخۆیی ئازادی بیروڕاشت ربه ک سه نهنازانن و ن خاک  خاوهو ن ماف   خاوه به
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