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    مهمه   حه حه   خاه خاه!!!!گیرتگیرت  دهدهچۆن چۆن ری خۆر ری خۆر   نگ بهنگ به   بژه بژه  بهبه
  

ان له کیند ردون بوو هه 
شاخ و  کانی   پیرۆزه بنکه
  وه هران نده هه  ان لهندکی هه

و ) ورامی ئازاد هه (هید زامی شه ر جگه سه به، وه نهڕا گه
سکی برسی  نفالدا به کانی ڕۆژانی ئه مانه  قاره رگه پشمه

 بوو  و ڕۆژانه شانازی ئه که  وه  خانمه وزه سه لهی پگیرفانو
ی  زۆربه تدا که  میللهی ره هزو به ک ته له، بۆ شۆڕشی کورد

مشکی دوژمنانی کورد ، ستۆ گرتبوو ئه  لهانکانی زۆری کاره
و  ئهکورد   نه شاندن که وه انیان واههزگاک و داموده وه پانکرایه

نگ  انی کوردیش لی بده دوژمن ه بچت نبیر ی له وتنه رکه سه
  . . . . . . . !بن
 تدا  میللهچاو کۆی انی کورد لهشۆڕشگڕۆژانی شۆڕشدا  لهــ 
ر شانی ماندووی  سه ندێ بوبت له رچه یان هه ژمرران یاخود ژماره ست ئه ی ده نجه په به
بی  به، کردن شده  بهکدا ته یان له بوون و بژوی ڕۆژانه وره کی گه اییهژارانی کورد قورس هه
سیشی   و که دگران بت رگه  کاکی پشمه بت که کی واهه یه یی و گازنده ی گلله وه ئه
دانجار  ی خۆفرۆشان و نیشتمان فرۆشانی کوردیش سه ژماره. . بزانن  انرزاری خۆی قه به

یناند   ئه وه نهستیا ده ت به و بچوکی میلله وره  گه بوو که ده رگه ی کاکی پشمه ژماره ی هنده
  . . دا شۆڕکردبووپع  پش چاوانی به ری کوردیان له و سه
باتی  می خه رهه  به کردوه و چی نه  چی کردوه رگه  کاکی پشمه  نییه وه دا پرسیار ئه لره
ت  خۆی و میللهڕی  وت شه یه تی کوردی بۆ ئه سه  ده یه وه ؟ پرسیار ئه نده و چه چیه
ت بۆ  سه ده. ت؟ کانی میلله موومافه ندنی هه سه بۆ  سازه مینه کاتکدا زه بگیرسنت له هه
زاران  رۆژانی شۆڕشدا هه  له  بکات که که و خه کانی ئه مه شداری خه تۆزقاک بهوت  نایه
بۆ  رده  به نه  وساوه  چه که و خه  ئه یه وه دا پرسیار ئه لره. . زو سوریان پدابوون نی سه به
  قار کردوه قار شه تی کوردی کوردستانی شه سه  کاتکدا ده  له وه  ته کراوه کی ل نه هالی
دا  شکردنه و دابه کانیش له ییهپع  به ش و کۆنهۆتوانم بلم کورد فر یاندا و دهۆرخ سه به

  . . ا دۆالر  لهنیشمو خهو تدا  سه ده  له یه ههشی شری  ان به زۆریی زۆربه
بووم و  وره کیاندا گه ته  خۆم له م که م بکه که وه ته شکی نه تی به وت دوژمنایه دا نامه من لره

  تی کوردی به سه  الی ده ڕێ بیپارزم که شه وت له مه کوو ده میشیاندا ماندوو بووم به  خه له
که  یه  مژووش شاده وبت ت ده ی میلله ره ر به شی هه که گیرست قوربانیه ده ک هه یه فیکه
ش کافام نیم دیکتاتۆر و   هنده وه رکیتره سه له. .  وه روپشت بیخونته س ناتوان به که

وشت الریش نیم  ڕه. . یپکم  نه نیشان  تیر بگرمه وه  خۆمه و له وه مه که شۆڕشگ لک جیانه
  تی به سوکایه. . کردون ت نهساتک پشتم بۆ رگیز  دام و ههم هک وه ته ری نه نگه سه له  چونکه

ر  سه کان له رده موو په  ههم که ڵ ده کمدا دۆو دۆشاو تکه وه ته  پناوی نه م له م به س ناکه که
، کورم، لم شه (پدا  راست و چه رون شواو نیم به ش ده هنده. . مام ده کان هه شه  ڕه کرداره

مویان  تک هه سه الی ده ستکه ده م به زنم و خۆم بکه سنوری نووسین ببه) ناپارزم
   له خته م زۆرسهش لله بووم و که شم نه که وه ته نی دوژمنانی نه رگیز زوڕناژه هه. . ملونرن
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زا  تی ناڕه سه ی ده که رکۆه  به ته داوه شانیشم نه. . ستیشیان ل ناپاریزم ڕویانداو ده
  . .  وه هخۆم بت کانیان بگرم بزم و له خۆشیه تانه
کۆڕی کات و  ڕده خۆیا شه) تی (ڵ گه ڕانیش له ری شه نووسه ری خۆر ناگرت و  بژنگیش به به

ر خۆرا  به ش له هکزۆچاوکزوو نوسراوی ، ند ناکات سه هیچ نوسینک پهکات و  ک ساز ده بکه
ری کوردیش  بیت و نوسه کانی کورد قورستر ده مه دوای ڕۆژیش خه ڕۆژ له. . .  نایه چاوی هه

  . ست یدا راناوه که وه ته ری نه نگه سه ک پویست له وهبت و  ربارا وون ده ده له
   دانمارک2/10/2005 مه حه خاه
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