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    مهمه   حه حه  خاهخاه ...  ... !!!!  قهقه  ستورکی شوشهستورکی شوشه  ند کردنی دهند کردنی ده  سهسه  پهپهلکی کورد لکی کورد    بارانکردنی خه بارانکردنی خه  گوللهگولله

  
،  وه درته رام ئه  کالشینکۆف وه کرت و به لکی کپ ده نگی خه  ده  که نییهم جار که  یه مه ئه
رچاو  به هب. . !!کردوه خۆیان بۆ ئاماده ردن کۆفتانی کورد  گه یش نابت کهیرها دواجا روه هه
ک قوت  ر کورسییه سه  کوردک له هۆک یاخود ز عسییه به ڕ کۆنه ک شمی شه  وه وه موومانه هه

باتیان   درژایی مژوویی شۆڕشی کورد خه  به خوڕت که  ده مانه  قاره که و خه  و له وه بۆته
و ملخوار  واندوه نه کانی عراق دانه که دوا یه ک له  یه ریان بۆ ڕژمه رگیز سه و هه کردوه

  بوون نه
ر  سه  بهار کردق قار شه  شهیانکانی باشوری کوردستان مووشاره وه هه موومانه  رچاوی هه به به
ری  نگه سه  به شیان کردوه رگه چی ناش ی خۆیانداو بکوژانی پشمه ر ش و هه رچی ئه هه

  . . ن ده ئهر تیان به میلله گی خوی له ک سه کاتی پویستدا وه له  وخۆیان 
ڕای  به، نرت نگی کورد ئه سه نگی کوردو له هڕ له ونگی کورد ده پ له  که م جارنییه که یه مه  ئه

نگیان بۆ   دوژمنان سه وه کی ئه  چاره تیان تۆقاندوه  میلله ی  هنده ئازایانه م کوڕه من ئه
موو   هه  که ستوره ی ده هو ش نوسینه گه به،  هزکی خۆیانن  که شکیان نییهدانان و 

 ڕویی  رکز له کات و سه ناو کوردا خۆی گل ده ک لهم  به،  کانی کوردی تیا نییه خواسته
یی  وره گه  پ به  که نوسراوه  هیچی تری بۆ نه والوه  به شه ڕه شه و به وست له کاندا ڕائه ڕوداوه

  . . ر سه گاته ده! . . . . . . . . . . . ی ره سه نرت و و ویژدانیا ئه
کانی خۆی قوربانی  قامی شاره ر شه سه  کورد شۆڕش بکات و له  که م جارنییه که  یه مه ئه

ترسی  شنن له  کانی خۆیان بوه وه نه ست له  رستانی کورد ده لپه هه بدات دواجاریش نییه که 
  . . ن ه بک له  ئاوی لدا مه لهت  سه ن بۆ ده ر شۆڕ بکه  سه کانیان کورسیه

ستورو  ک ئه چه نگی مه بروزه ر چوو زه سه به. . ر چوو کات و ساتی تیرۆرو تیرۆرستان سه به
. . . . رچوو درۆ سه به. . رچوو درۆ سه به. . خۆ ر چوو پۆز لیدان فووکردنه سه به. . ئازاکان کوڕه

 .  
ن و  نگی کورد کپکه ده ێو یانه  ئه  که یه مۆکه تی ئه سه دهموو تاوانکیش  رپرسیاری هه به
  . . گرن کان ڕانه ک ڕابوردوی خوناویان گوێ بۆ داواکاریه وه

 بات و  خه ساڵروبومی چل و چوار داوای بهو   بووه هاتووی کورد توڕه بن نه دواجار هزی له
تی  فره ردو نه  به  خکه پرس خۆی له ک داواکانیان ده. . کات ده ری و ماڵ ورانی ردیسه ده
 ڕویی  ڕکی براکوژی و کوردکوژیتر به کش دادیان ناپرس مۆری شه. . . . . پارزێ د دهکور

  . . ن خۆیا ئه
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