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  زیز مید عه حه.  م!....!کانی تری کوردستان شه ر به رامبه به... کانی باشور یاندنه الوازی ڕاگه

  
  یه وشوه  به میشه هه یان که  ووتهشکی  ئازادی به  دخۆش بوون بهزۆر... کی کوردستان خه
،  وکی ئاسوده خهو    وه وانیش بگرته کانی ئه  ئازادی یه ناوچه پۆله  و شه  ئه یانبینی که ده

کانی   پجۆش و خرۆشه نده ماوه ستی و زه ربه کانی سه جوانهپو   ناسه  هه ندێ له ببینن و هه
ک  بوونی یه ست به  هه  پریشکک که وه مه نی که الیه یان به. یه ببینن ده م سه میزادی ئه ئاده
  . ن  بکه و کوردی بوونه ان لهیی خۆی وه ته نه
  

 و ی چۆن  ئهبینرا وا نه  ڕهخۆی باشور  ئازادیه به و نیمچه  لشاوی ئه وه انهو پچه به کو به
  . ؟؟وێ کانی دی بکه شه ر به  بهچی
کی  یه  و ناوچه ناوی کورده ککی تربت که  خه ی ئاگایان له نده رگه به  ناچ له وه له

ڵ دوژمنانی  گه یه له زیان ههه ندی به یوه وه په وانه پچه کو به به ، کوردستانه که  یه  ترهه
  . کانی تری کوردستان شه به
  
 یان چاو پۆشی نابینن یه  ت و باکور هه  ڕۆژهه له  که موو زومه  و هه  ئه ر بۆیه هه
ندی خۆیان و  وه رژه  به!...  ن چونکه که یبینن و چاو پۆشی لیده من دنیام ده. ؟ن که لده
  . یه وه کوردستانه پش کورد و  یان له که پارته

  
رزی  ربه سه  پۆشی و به) د ئامه (مزینان کانی مھابادو شه  خۆپیشاندانه  چاویان له ربۆیه هه
تی تاریکی ناجمھوری  سه تی فاشیزمی تورک و ده سه ده (کانیان نهڵ دوژم گه  له وه یه

ندی  یوه په، )نداڵ کارشاری م ی به که رعییه رم و دۆڕاوو ناشه  ب شه ته سه نائیسالمی و ده
  . یه باشیان هه) دیبلۆماسی(.... ولی خۆیان  قه به
  
کی کوردستان  خه ی که  جوانانه زه و حه و سومبول و ئاوات   ئه وه داخکی زۆره  به ربۆیه هه
،  وه وانه  پچه ماو به  باشور هدی هدی نه  کوردو شۆڕشی کورد له ر به رامبه یانبوو به هه

و   جارکی تر ئه ترسن که یش ده وه کی له خه، نگ بوو لی کورد کپ و بده نی گهکا ئاواته
  ی نی یه به ک متمانه  خه چونکه، شی دوژمنان  باوه وه ڕته بگه من و  نهیش   بچووکه شه به

  .  باشورتی سه  دهندو لپرسراوانی کارمه
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