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  ییهاباد کوردهاباد کورد  مهمه!. . . !. . . ل بوول بوو   گه گهیینگنگ   ده دهییققییرر   فه فهیی  ههییییرزرز  مهمه
  
 ک جار ر به  ههیقیر  فهی هییرز  کورد مهیشگۆڕ ناسراو و شیند رمه  هونهیخت  ناوهیچۆک
 ۆییخ ربه  سه ست و له  بندهیل  گهیکان هڕۆ.  وه هی داینگ  دهی کوردیاندنی اگهڕ یکان هۆی ه له
 و نشک چهڕ  نده رمه م هونه  ئهی کتوپیرگ  مهیوا  ههیستنی ب  به، کوردیشکراو بهب

ر   کورد بهیر ده نهۆف و ک ره شه  بهیک خه.  تاسانیت واوه  ته  به، هیی و کوردستانر روه کوردپه
ک   وهانیرگ مه  جوانهی ناو، بووبنخان هییرز  مهی ناسک و نازدارینگ  دهیدای  شهی وه له
.  ستووهی بی که له  گهیی ئازادیگاڕ یکر شهۆک و تکتگبا  و خهک هی رگه شمهپ

 کورد و ۆییخ ربه  سهۆ و ب  شان بووه  لهیت هیرگا شمه پیک  چهادی   له شهیم  ههیخان هییرز مه
 یک هییاوازی ج  تاکه مه  ئه هی وانه له.  وهی چیی وه ته  و نهیشتمانی نی سروودشیکوردستان

 ای جیرانۆ و گقایسۆر و م  هونهۆڕی ناو کی کهی دیرۆ ز  لهیو  ئه  کهرچاو بووب به
 .  وه تهبکرد
 ۆ بنی ش  کهکدا کات  له، کوردستانیوید  نهۆ خ  لهیشۆ و خ وساوه  و چهر نجده هڕ یر ماوه جه
  ره  و ههیت هڕ  بنه ون و ئاوات و ئامانجه  خهشتا ه،نگ ند ده رمه  هونهی هییرز مه

 ی هییرز  مهیندووی ز شهیم  ههیون  خهگومان ب  که،ی د ته هاتوونه  نهانیکان نووسسازه چاره
 .  بوونشیند رمه  و ژن و کورد و هونهۆڤمر
   له، و وه ته  کراوهی که ته ویکر بست  ههی ئازادبوون  بهیرگ د مه  جوانهیخان هییرز مه

ژار و   ههینگ و ده ئه.  دووه کرشتمانی و ن وه ته  نه  لهی چاوی کوردستانیکس  کهی نموونه
 . ن ده  ده هی م قسه  ئهۆ بیواه  گهیکان  و سروودهیرانۆگ.   بووهۆی خی که له  گهیکراوانرلۆز
 ی ناخ له. موومان  ههۆ بوو ب وره  گهیکم ند خه رمه  هونهی هییرز  مهیخت  ناوهیچۆک

 یواو  تهۆ بمانۆ خیشۆخ ره  و سه  پرسه، وه روونمانه  و دهڵ دیی قوو  له، وه ناخمانه
 و  هییرز  مه  کورد بهیل گه. نین هی گه ادهڕ چکردووۆ کی هما  و بنهزان خیندامان ئه

 یندووی زیژدانی و وڵ دون  لهانی گهوان نامرن و ج  ئه، و رزه  بهیر  سهیکان وههاوش
 !ب  دهاندای که له گه
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