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    مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ... !!!!بتبت  تر دهتر ده  بهبه  ساڵ قهساڵ قه1515ی ی ئازادئازاد  ندام لهندام له  م ئهم ئه  ستورکی کهستورکی که  باجی دهباجی ده

  
درت  یاخود نهبدرت ستور  بۆ دهنگ  چت ده ئه وه له 
کاری  ب له ره انی عهوارس  شۆڕهک وابت کوو یه وه

م  کی که قوربانییه بهدروستر بم ،  وه  هخۆیان بوبن
 ک برا وهچت کورد  ده وه هل. . گۆی خۆیان لکردین

  بیت که سواری نه کانی شۆڕه شتاه  ڕه رمه خون گه
سپی خۆی تاو بدات و  ئهدا  رجه لومه م هه له
) خاک و دین ( واتهئاسمانی و ڕسمانی کانی  رجه مه

سپنت و  بچهیدا  که نیشتمانه  لهی  که وه ته نهی 
  . . گلت نه
یی  زه ربه جه  له کوردیش ی چت زۆربه ده وه له
تی مژوو  فره نه س لهت تۆقیبت و  سه ده
ی  که  نیشتمانه شک له به  ب ئاگایانه  و وه کاته نه

ستی  ده  که عراقکی خوناوی  خشت به خۆی ببه
  . .  خونی کورد به سووره کانی  وه نهوبچوکی  وره گه
رۆژی ) 3 (ستورک  دهتوانم بم  ده وه ریکتره سه له
شارو   یشتبته گه و نه کرابت  چاپ نهیبژاردن  ههو فۆڕمی بدریتی بۆ نگ  دهیتماب
نگ بت  رهنگاو  کوکی گرێ چنی ڕه کهینت  گه  ده وه باشوری کوردستان ئهکانی  هۆچکشار

زۆر   ندامه م ئه  که ه ستوره ده و ئهباجی  کهس  و بکه ی کوردی بچاره ری ئمه بۆ سهچنرابت 
ر کوردستانا  سه  به مۆ ئه  کهی  ند دۆالره چهو و له ند ساه م چه ئازادی ئه لهبت  تر ئه هب قه
  لیمهو ف  دوای ئهیاخود،  وه نه که کان کۆی ئه که  بکه  بارت و سمل زل و شانخواره ده
ئاسۆی   کاته ک رووده ختییه دبه به چ، دات ئه  روورگب ی جهساتک کاره چستوور  ده  ی مدیهکۆ

  . . ینی کورد سبه
کان  بده  پۆکی ئاخونده  ژر چه  وه ونه کهب  کهکانمان وه نه رۆژی  پاشه  لهترسین ی کورد ده ئمه
  . . ) تاتورک ئه (کانی و گورگه) دام سه (کانی لالده  جه قترن له قینترو ده  زۆر به که

دوای ڕوخانی  له  ماوه واویک نه ره سهیک  نز  له  نهدوور له نهتوانین بین  ش ئه ردانه زۆر مه
 گرێ بدات  وه بییه ره ی عهعراق  بهی باشوری کوردستان کورد وه  ی دیکتاتۆره) دام سه (ڕژمی

  !!بت نهخۆی پیاوانی  وره بایی گه بتوانای و ناته
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