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    مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ... !!!!کاکا  کورد ئهکورد ئه   له له  شهشه  رهره  نیشدا ههنیشدا هه کوردستا کوردستاییمانمان  رلهرله  پهپه  لهلهی موسا ی موسا   کهکه  کهکه  گورهگوره

  
کانی کۆنی  کوو کاوژکردن قسه مانی کوردستاندا وه رله  په له)  موسای که که گوره ( کاتکدا له
ی  داره تمه یاسهموو س و هه ڕووی ئه ڕووبه  خۆبوردوانه زۆر له! !شکان کری ئه و شه وه جوایه ئه

  واته)  منه و انتم جزمن العالم العربی و و ن العراق جزا (ی ووتی نجه همای په کورد به
رپرسیاران و  به)  و جیھانه شکن له به) ) ش ئوه ( (بی و ره جیھانی عه  له شکه عاق به(

ویتریان  ڕوانی ئه وهیان چا که ریه ڕیو هه نگ په نگ ڕه نگ بسه رانی کوردیش بده مانته پارله
یان  په ی چه هاڕه) ێ کورد کوڕانه شره (م ئه  ی بووه که کرشکاندنه شه  له  کهمن نازانم. . بوون

بوون و  دی کوتوپ نه رده ک دوانکیان توشی ده  چۆن یهرپداو  به شت به بۆچی هه
. . کرت دهمان لمانگرت و گۆ رم ده جارک شهموو ک هه  وه وه داخه  به!!. . مردن نه
و  ر ئه سه و له ماوه) دام سه (  ئستاش الی وایه حرییه  به  که م گوره ئه  وه ترهرکی سه له

شک  بهر  سه  کاته زن و هیرش ده به تی سوور ئه نازان خه. . دات  پاداشتی ئه کاویژکردنه
  . . کات ک ده بات بۆ تروسکاییه  خه مکه  ده زۆر نجا ملون کورد که په) 000، 000، 50 ( له
  وانه و قه رگیز گوێ بۆ ئه مۆی باشووری کوردستان هه م با باش بزانت کوردی ئه به

  یه که ورهم گ هئ) م ه قه ( داته رگی ئه قاژی پش مه له وڕنه و په به ڕاناگرت و  شکاوانه
 یکوردیمشکی کات و  ده وره کی گه یه ه ههبوو  هی کرد الی وان که  قسه انهخۆبایی  له هنده

زموونکی زۆر  کی خوناوی و ئه ن مژوویه ی خاوه یتر ئمه  هندهبوو  الی وانهقن شه ئه
. . .  وه وینه که  دوور دهی خۆیدا که ویله تهکانی هاو زه ربه ک جه ته له کات و ترده هتوڕش  ڕه
  کرانه  شه وجۆره له) مانیشدا قارهسیسی  لهو  عهدی شخ و هحم ئه (ی کاک که شاره یوام لهه به

و  وه ک کوردا پاک نابنه ته رگیز له  هه م دڕندانه  ئه م بزانت که بشکن تاتاکی کوردی بخه
  . . وامن رده تی خۆیان به ر دوژمنایه سه له
و  تاخاکی کوردستان له  وه نه یی بیربکه وه ته ودوا نه مه رانی کوردیش بۆ له بت کوردو سه ده

  . ن رده مان به خه ڕاستیدابنن و یه وێ دان به نایانه کانه بپاریزن که  گوره جۆره 
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