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  ییرخانرخان  رچهرچه   وه وهییک خاک خاۆۆرر   سه سهیی  کهکه  ردانهردانه  سهسه((  رمدا دارمدا دا   هاوسه هاوسهییممییرر  د کهد کهییعع   سه سه  مهمه   حه حهییمم   وه وه  لهله
    ))ییورامورام  ن ههن ههییرمرم  نهنه  ... .  کوردستانه کوردستانهییژووژوومم

  ایمان ئه
   کوردستان بهی بژارده  ههیکۆر  سهینینیب

 ڵ  گه  له  جوته  بهیت هیگا شمه ر پیجل
و  ھاندا و بهی ج ت لهن وویزنتر  مهیکۆر سه

ن  هی ال  لهیو و بانگکردن وانه  ره هی کورد زمانه
 و یسم  رهیک هی وه ش  به ه رمه  چه شکهۆک

ک  ره ک سه دا وهی  گه ه کردن له مامه
 یککۆر  سه  بهیسف کردن ک و وهت هو ده
   له رخانه رچه  وهیکمان خا  و قاره زه ربه جه
  ستا به تاکو ئ دا کهی کوردیماتۆبلی دیژووم

  ردانه و سه ئا ئه ،چوو بوو رنه  دهیت هی پارتایگ ندهی نمایسک  تهیک هی واره  قه  له وه داخه
ک و خوا دا   ناو خه را لهو مانده  نه بای بد وهشمان پیو ر خه شتر گه پ  که هیووژم
 یدادی م  بهێکر ده ،نیت بار بکر مهۆزم تیت شوهینکۆ دیو پڵای  خه کو به وه  نه وه نهیرگیب
 ستۆ دیکس  که هیۆب . نه دوژمن تری ره ست شادکهۆ دیکرهات سه  چون وه وه تهر بنوسرز

 یک هی ک نامه  خوله  انزهی   به کهۆر و دو سه  ئهی که هیر گه ژنامهۆ ر نگرهۆ کیر دوا هه
  :ینوس دا ده و تێرن  دهۆم بینۆکتر له ئه
)  شادمانم  کهیئا .. ی د ته کانم هاتونه ونه م خه که ست ده ر بمرم هه ستا گهئ ،ن خانیرم نه( 
 یرسکرت ،کۆر  سهی  هیشوازو پ  ئهیدوا ا دوابهیک تیزمیمال  کهیت هو ش ده هیۆر ب هه ،
 یسم  رهیک هی  نامه ان بهیۆ خییزا  نارهیسم  ره کات و به کا بانگ دهیر  ئامهی زخانهوبا
   .ن که م دهیسل ته
 و ی نده  گهی چاو ستکردنه  و دهکان و ملمالن هی راست  کردن لهیرگر گرتن و به خنه ره
ان یک ر ک نووسهم کات  به وه نهی که رز ده  بهۆ بینیر  ئافهیست  ده کهخوازان کار نده گه
 ۆن بیم که ،کان ما جوانهمو ه  و ههڤۆ کورد و مری دوژمنانی ره نگه و سه  ئه چنه ک دهن هیال

 ی شانهید ن ن و سهی ک بکه هی ستهو  ههب وا ده ن ئهن ر دادهۆو خ ره گژان به  ههیکاروان
  کو له ر وه هه ،) ؟؟!!ۆب( نیژن بینق  بچهیک پرساری ئاست  و له وه نهی راست بکهار یپرس
  دا به )میر د کهیع  سه مه حه( ستمیو شهۆ خیر  هاوسهیویر ره  توک ههیویرز  لهیک هی کهۆوتار
 یرۆ ت دا لهی کوردیک هی هڕ پهند ما  چه  که له )یسعود بارزان  مه ک بهم وه( یشانیناون
   .دات  ده هییژوو م ردانه و سه  به  ئاماژهیتر  نه وه به هیو کراتدا برن نته ئه
خوازن   ده  که وه تهن بمۆان بی چ ستاوه  وه وه هی پشت و له  ئهی هیایژۆدیو ئا ر و ئه  نووسهب ده
   . ئاسمان بگرنی رگه و جه نیتاو رهۆ خیر ان بهیست  دهی که ژنگه ب به
   .تت رابگر قهیق  حهی وه وره  رهێ دکاری  کهڵحا خر مهئا
      .زمدا رڵ  گه له

    


