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  گۆڕنانی هیواوئازادی گۆڕنانی هیواوئازادی   شنووسی لهشنووسی له  ڕهڕه

  
   ،شانۆت فر هللیم  کوردستانیفد هو (
  شانۆ خامی شاری،لیل ه ز هرز هه
  )شانیناو و ن هفتان ما ن هر هش هن

  ) مر ه نیردم هرپی(
  

  a_sarkash@hotmail. comساال پئو/ ش هرآ هس 
    و هو ئیر هس

   یکان ییهکورس
   و هو ئیت هس هد
   ی هاوژ هک
   ی هساوپ هن
  یت هبی تایوان هاسپ
  ت  هالم ه س هوئ
  اکانژ ه هرکرد هس
  ر  گه هئ

   تر ویکجار
   یهتا هتا ه ه هۆب
   یست هد هب
   هو ئیزۆرپی
  ن یش کرا ڕه هارچ
  ر  گه هئ
   ۆچه ک هل

   و هآ ییهنیۆند مل چه
  ماۆفراندڕی هل
   گن ه دی هربۆز هب
   و هو هابوونیج
  !!!!!خواست همان دیارگزڕ
   چی هک

   تر ویکجار
   یهتا هتا ه ه هۆب
   یست هد هب

    هو ئیک هموبار
  راقع هب
  ن یک درا هت هش
   یراقع
   گن ه وجید ئومب

  کت و مت 
   یراقع
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   جارانیجار
   یراقع
  عس و  هب

  و هعروب
  سالم یئ
   پۆ ک هب
  ) * هو همان ه زی ئاخریعاجبات (
   و هو ئیر هس

   یکان ییهکورس
   و هو ئیت هس هد
   ی هاوژ هک
   ی هساوپ هن
  یت هبی تایوان هاسپ
  ت  هالم ه س هوئ
  اکانژ ه هرکرد هس
  ر  گه هئ

   تر ویکجار
   یست هد هب
پ  
   هو ئیم هر هک هل

  کوردستان 
  چخا ه ل هو یهدرا
    هو یهکرا
  ب یب ه حی شمال هب

   یشمال
   یراقع
   ی هرواز هد
  یت هرهۆخ

  یب هر ه عی هئومم
   و هو ئیر هس

  یکان ییهکورس
   و هو ئیت هس ه د
   ی هاوژ هک
   ی هساوپ هن
  یت هبی تایوان هاسپ
  ت  هالم ه س هوئ
  اکانژ ه هرکرد هس
  ر  گه هئ

  نووس هارچ یماف
   یشنووس ڕه  هل
  ستووردا  هد
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   ینووس هارچ
   هشونبزر

  نا یم
   ینووس هارچ
   ویرزانبا
   ینفالکراوان هئ

  ان و یرم گه
  نانیباد
  و هو ئیر هس

   یکان ییهکورس
   و هو ئیت هس هد
   ی هاوژ هک
   ی هساوپ هن
  یت هبی تایوان هاسپ
  ت  هالم ه س هوئ
  اکانژ ه هرکرد هس
  ر  گه هئ
  ش هم جار هئ
  **موو جاران هک ه هو
   یر هس
  تان ه میرز هب
  کردۆڕش
  ر  گه هئ
  ش هم جار هئ
  موو جاران هک ه هو
  ن وی ناسکتر هل
  نیارتریست هه

  کاتا
  م  هک یه هل
   ڕڕی ه شی هقق هت
   ئامان و ب
  ی هخ یهو  هست هد
  رم و  گه
  یوارژد
  داییاسای
   هقق ه تب هب
  ناستان ه هر هه

  تاپتان  هئاشب
  اندی گهاڕ
  دانتان هو هست هد ه بۆخ
  ف تر بوو هسر هم م هک
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  و هو ئیر هس
   یکان ییهکورس

   و هو ئیت هس هد
   ی هاوژ هک
   ی هساوپ هن
  یت هبی تایوان هاسپ
  ت  هالم ه س هوئ
   اکانژ ه هرکرد هس
  ر گه هئ

  یکان هماف
  ڤ وۆمر
  یکان هماف
  ن وژ

  یماف
   تان هخن ڕه یئازاد

  انۆڕد
  ک  هو
   یانۆڕد
  ***  ییهدرالیف

   گهر هم هجوان
  تان هک هبوو ه نیچه هب
  و هو ئیر هس

   یکان ییهکورس
   و هو ئیت هس هد
   ی هاوژ هک
   ی هساوپ هن
  یت هبی تایوان هاسپ
  ت هالم ه س هوئ
  ر  گه هئ
  وانڕ یرم هش هل
   یرخاتر هب هل (

  ) ****خاتران
   یتاوان هل
  دیساۆنیج
  نفال و هئ
   هبج هپ هه
  ستتان هد

  شل کرد 
  ر  گه هئ
  ک یهتوا هف هب
  ی هشک
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  یرکوک هآ
  دپ و 
  قودس

  وار گن ژه
   یکان چهناو
  ب یر هع هت
  شر  ه حڕۆژی ۆب
   خودا یاگم داد هرد ه بۆب

  دواخرا 
  و هو ئیر هس

   یکان ییهکورس
   و هو ئیت هس هد
   ی هاوژ هک
   ی هساوپ هن
  یت هبی تایوان هاسپ
  ت  هالم ه س هوئ
  ر  گه هئ
   یت ییهرۆکتاتید
  سالم و یئ
    هق هد
   یکان ییهاوگنژ
  ت هعیر هش
   زاپی هاوچر هک س هو
  بان و ی تالیستوور هد

   هئاخوند
   یکان هست په هنۆک

پ   
  2005،9،11مزاکرا کردن یئ
   ه باویک یه هقس*

  1996 ،1975،1983،1991،1993یکان هت هس هر هست کار هب هم**
   یکان هاندنی گهاڕ یر زار ه سی هشۆخ هشتا بنین هت) دراپی فیراق عیمارۆک*** (

  .  ییهت ییهک یه و یارتپ 
    ه باویرۆلکلۆ فیک یه هقس**** 
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