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  مه حه خاه.. دات ستده  ده یی له وره تا گه سه ری ده سبه لهی  و پنوسه ت له فره نه
  
ڵ  گه ندی خۆی له وه رژه بوردووبت و بهخۆ وت له کاندا مرۆڤکی ئه ستیهدوای ڕا ڕان به گه
 خواری ری سهتا، بت خۆی ژوورترنه وت چاوشۆڕی له مرۆڤکی ئه، دابت تدا گرێ نه سه ده
 بۆ  ودانه کوو هه به، تی نییه کاندا دوژمنایه دوای ڕاستیه ڕان به گه،  وه ڕاست بکاتهبۆ
  ڕامانهزارکردنی  رمه  بۆ شه ودانه هه،  زان گری داوه  نهی و گریکورانه ییشتن به گه

گفتاری   بۆ ڕزگاربوون له ودانه هه، گرت  ئه رچاوه  سه وه کانه خۆشه  نه مشکه له کان که خراپه
  ودانه هه، خات هچاومان پدانرکی  رکی دڵ و ده رکی ماڵ وده ده که، داخستنم  دههراوی و ژه

  .. کات نشت ئاوه رزه و سه خنه رگای ڕه ده  تاواو ب جیکان  ناڕه ی کرداره وه نهرچ دا رپه بۆبه
  

  م که ده  کوردیک ئه موو رگای دی هه  ده ما له باپیره کوردستانی باو ڕۆکم له ریکی گه من نوسه
  ڕۆشنایی بدات ی چراکان کهکردن  بۆ ههبات بکات خه زوبانی شیرینی کوردی  به
دی رگای  ده له،  نایه ڕووناکی هه اویان بهچ  کوره مه مشه ک شه وه کان که  تاریکه شه ڕه هد به
مان لبشونن  که پیاوان کوردستانه ت گله یه ستم بگرت و نه ده کهم  ده  کوردک ئه موو هه

موو   ملیشم له وه رکیتره سه له،  وه نه خۆییمان دووربخه ربه ی پیرۆزی ئازادی و سه و ڕگه
   . خشم رببه  سه تیدا پمخۆشه ری کوردایه نگه  سه و له باریکتره

 
   به ه من مامه، باسیربخۆواو زوڕناش لدات،  هی بۆچونهم بیرو دژی ئه یش کهسک رکه  هه

ک زانن   دهانیک وه مۆ نه ئه مدا که که و نیشتمانه وه ته پناوی نه م له که گیانی خۆم ئه
  ...  و کش دوژمن  و کش دۆستیانه یاریانه نه
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