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  ین گوتان لمان بت ده نگ ده وا ده
  

  !مان  قارهی کوردوستانیانی ئه
ت بده ندنه سه خۆتان بۆ تۆه) غدا به(ری کوردستاندا نگه  سه ی وه  و له پشه قه ن به نگتان بکه  ببستن، ده بۆن ئاپوره بۆن خیرا ! ن وه ما

،  هن بی بکه ره خۆتان فیری عه له و دونیاش تهوه   .الن  زمانی گهتیبب ره نھا عه ھاکا 
ی سنگی کیژکی  کو بناغه ت وه رن، وا فیدرالیه ت به مه ھه. ری دانیشن سه من له  مامیشتان بۆ نه ی حه خته با ته نه! ن  نگ بده ن، ده کهبڕا

، ده   . ی شوراکانی عراق وه وێ، شان و بازوتانی پویسته بۆ دروستکردنه ی ده نگی ئوه نازدار
  

بایه ئه ماشا الله له ئایه، خاوه و     . یه نگدان به ی بۆ ده که نه ی 
ن کشه وره ، ڕزگارکردنتانه له گهی ئوهنگدان ده! وره کچان الوان و بژنان، گه نگدان ئاواتتان بھنینه دی،  رت ب دوای ده تی، شه الیه ی کۆمه تری

له ئسته ھه   .وه بته  ده رم نگدان گه تی ده که ره  به  ئامزتان به،کی نیزیک یانیه ب بکن، به رینی ده وه سه ر 
  .رهوزو کی شاره یه   توتنی پلهسرایه،  وه و خورمای به دانه وی  ، خهوزتانه وی سه خهدی  ، ھاتنه شداری ئوه به ! وی و تراکتۆر جوتیارانی ب زه
ب ئووی ر زه ی سه  ز و فریشته ئوه!  و ب موچهڕز مامۆستایانی به  ترین قازانجتان پ وره نگدانتان گه ده به. خن کان دۆزه ه قوتابخانهن، 

  !ب  دهجاتان نهگات، له سواربونی پاسی پۆونی  ده
ب به ئوه! رانی کورد وره ی ئاین په ئه ناکهیر ش  به رچه  ھهین،   ته ر ھه هله سرتبت  شه نن،  مولحد داده ند ئمه  ک بۆ یه پۆکه موو  ک ما 

  .ین   خوا دروست بکهموسمانان و
  

ناو  بوون، له جیاتی مزراح و ھه وره وسا که گه چژن، ئه نگدان ده ری ده وه خته رگزی بهئوه دواڕۆژی ن! نده  خه م به االنی دهمند مات، له 
با گوڕگوڕدا چاو شارک ده که وته ی نه دوکه   . ن که ی با

  
ولر و  لولی شاری ھه رده ، گه لوله رده گه! ن ڕبکه رانی پ که نگ و داگیرکه نه بۆمبی ده مکتان بکه ونه ڕێ، مه و الر  بکه نجه  له  به ئوه! ی کیژان ئه

بای شاخانی ھه ی به ، گڤهیهسلمانی مانه فری دھۆک و کوی شیرینه،  له سنوره،ورا ن ده رگه و جه ره وه به   نگدان، ڕۆژی  نگدانه ده ، دهگرمن ی دوژم
له ده حه   .شت و باخان شره 
  

  !فادار کوردستانیانی وه
ختانه  خۆشبه.  قازانجمانهنگی زۆر بھنن ن، تا ده نگ بده زازایی ده  بهبادینی و   به. سۆرانی  بهورامی،   ھه نگدان بن، به شی دهرۆ  په نده وه  ئه

مانک ده انی کورد تهندوژم   .زانن نھا ز
له گه هی که موو کاندیتکی کورد، دۆشه  ھه م که که  کۆتاییدا پشنیار دهله یان  کان ھه با کورسیه مانی عراق، نه رله رێ بۆ به ڵ خۆیدا به ک  موو

  .گیرابن
  

یاره و فیدراڵوای ھیی خۆشی عیراق وا لوتکه یه  به، ڕابن د   *الماره ک دوو په شی 
 را قهدانی تیژه کپی پیاکا خ  

  نگی زله بند ھاوارکا  ک ده
  هن و سون کا شیعه نه
  مووی بگرن ھه

نتان  نه دتا ئه   ک زما
ئه   وێ عیراقتان خۆشتان 

  ستاننفال  ئه وعریب ته عیراقی
  

ته فر پایز چوو  به   یهمای کورد ھشتا، وه ھار دته چت به وه ، زستانیش ده ھا   .وه تهکناگر
  

   الماره ک دوو په شی یه   به،،ی ھیوا دیاره وا لوتکه 1979ئران  النی  می شۆڕشی گه رده ی سه ھۆنراوه 
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