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  لی رواندوزی هع ...کانه وته ستکه  زامنی پاراستنی ده نگ دانه م ده نیا ئه ته
  

ستت  ئه ڵ  هه یه هه ز ی ناحهکس و الیان ند آه ی دواییداچه م رۆژانه له
داواکردنی  له  وه ک بکشنته کو خه تاوه  نده دروست کردنی پوپاگه   به

، لبژاردن هه ی  پۆسه  له وه اتهک وریان به دو وه داواکانی خۆی  ڕه مافه
وت  و که س  هه هۆشیارانه  دامه ده م له تی کورد زۆر پویسته میلله

  بۆ دابین کردنی داهاتوو وه سپن واکانی بچه  ڕه بکات و مافه
 . مایه کانی ئازادی  بنه ستی کردن له رهه به
بت   ئه هو م ت ڕوانینه  له لی کورده هی گشت گه نیا ته خاکی کورد 

 . ین بکهمان  که له یری داهاتووی گه سه
، و سرودی نیشتیمانی،  دراوی خۆمان ک کورد پمان خۆشه  وه وه که یه موومان به دنیام هه 

  . ین بت کاری بۆبکه م ئه بت به  خۆی کوردمان هه ربهه ئای س،  و پۆرت پاسه
ه  ب وهن و توژک مه  گشت ته  کوردک بهموو  هه زانم که باش ئه ه وای ب  وه م روانگه له
 730تی لیس هنگی خۆی ب ده نگدان بچت وه کانی ده ندوقه و سه ره بت بهه کان ئه تی الو یبهات
  . اتبد
ی   بۆپرۆژه  نهوو گروپی سی وه انه ر  دوای گه ف له ره شه  کوردی بهلی ینم گه گه پتان را ئه وه
ه کانی ر نده نگیان هنا به ر ده گه داهاتو ئه  بتوانن له رجک ڕازی بوون که  مه بهبژاردن  هه

مان  که له توانت مافی گه کانی کورد ئه نگه ی ده نیا زۆرینه لم ته  ئه بۆیه، بگۆرن... شنوس
،  چاوی دوژمن  له نگکی کورد تیرکه ر ده هه، زاکان ست درژی ناحه  ده بپارزت له

وکردن و به هز بوونی  پتهه  ومان که وه ته  داهاتوی نه  بۆ پاپشتی له که یه قه
ین  مه ئ وه،  هاووتیین ین که خۆمان بکه نابت گومان له، ...شنوس کانی ره وته ستکه ده
  . گای م کۆمه ت له سه ده

ش زامنی پاراستنی  انه دنگ م ده نیا ئه  ته  خۆمان وه  له ڕزلنانهبژاردن   هه ڕزلنان له به 
 نک سک یان الیه  آه ی و نارازی بوون و دشکان له نده م گهه  ئ بۆیه کانه وته ستکه ده

  . بژاردنه چون بۆ ه  بۆ نه پاساوک نیه
  ست هنانی دوا رۆژکی ده بهه ین ل داکۆکی بکه  وهمافی خۆمان ین له که  نه هگز بت پاشه ئه
  . کانی داهاتوو وه بۆ خۆمان و نهش بین  گه
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