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    مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ... شش  کی ڕهکی ڕه  ینیهینیه  و سبهو سبه  مدیدهمدیده  کی ستهکی سته  ک بۆ مژوویهک بۆ مژوویه  یهیه  ند ووتهند ووته  چهچه
  

ین  کانی مژووی خۆمان تاوو توێ بکه ڕه ر الپه گه ئه
  ی کورد کراوه  ئمه ی به تیه و سووکایه بینین ئه ده

و ماورانی بکوژو  ئه،  کردوه واری شی نه ده بابه
) ب و فارس و تورک ره هع (ستی ده ی له نگه ببڕو جه

 هیچ  ی کوردا له  نیشتمانی ئمه  له رپابوه به
رگیز  و هه داوه دا ڕویی نه وییه م زه شکی گۆی ئه به

تی   مرۆڤایه و دوژمن به نده دڕهوان  ک ئه ستی وه باده
و  بووه ی هیچ ڕژمکدا نه واره  قه لهیاساکانی  و دژه

 تی و  مژوو خۆیه نهم ڕاستیا ش بۆ ئه گه به، شبت نا
ی  وه  بۆگڕانه کی زیندووه یه نیشتمانیشمان شاده

م  می ئه ورو سته ش جه هنده، کان تیه هامه موو نه هه
  ی بواو ئارامی له ی کشا ووشه  درژه ندانه دڕڕه
  وه و پکه وه ته نگی تاکی کوردا سیوه رهه فه

زموونکی تاڵ و  و ئه حاه ژیانیشمان مه
 مرۆڤ   که یه  ژیر چنگیانا هه ویشمان لهخونا

 داچوون و موو  هه  له نه په  چه م دڕنده ئه، یان  کرداری نامرۆڤانه ڕوانته  ده وه رمه شه به
و  باره و ده دووباره، شاندوین یان لوه و گورزی کوشنده کیان گرتوه وتنکی خۆیاندا یه کهژر
ر  به ر له هه،  وه ته میان داوینه ئاگرو ئاسن وه بهو  وه ستاوینه ڕویانا وه ش له دباره سه
وت   نامانهو  پردی بوای نوانمان پساوه وانیشه ستدرژی ئه وشتی و ده رکشی وبه سه

کات دانیش   نه  نیشانهانسنوری خاکم  وه ستورکه ده ناو بچینه،  وه ینه دروستی بکه
  وکشان له لھه  هه کانی کوردیش به که بکه ر کوردو سم بابره گه خۆ ئه، نت  نهنابوونما به
باشوری   لهی که و خاکهتی کورد میلله کرد که  شه ڕه  پیالنه و له پشوازییان  هۆڵ و زوڕناوه ده به

ر سیربخۆین  بت بۆ داهاتوو هه ده  خۆیی که وه ته نه له نیشتمان و  لهببت  کوردستاندا دا
ینمان  سبهکانی  وه ستی نه  ده وه وته که  دوور ده ئازادیش هنده، ین زوڕنا لده  لۆتیشک وه
 ژر ک له بکات نه  ڕۆژی ئازادیت نیشانه ستورک بده نگ بۆ ده  ده واته که، یگات رگیز نه هه

   . . قاقات و بتخنکن  بینه ست بنته ده) ردا و مزه مامه عه(
ستبھنن  ده هیدانی کوردستان به ئاواتی شه، وت ی خونی ئه وه  بوونه و دووباره له ڕۆژی هه

  نوسی کوردیش له داو چارهکانی خۆتان ک خواسته ته ربت له رابه ستورک به ی ده وه نوسینه به
  . . . . ن ش ڕزگار بکه ڕۆژکی ڕه پاشه
     دانمارک10/10/2005 مه حه خاه

  


