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  رکوکی که لی عه ... کورد ی ژنانه جه
  

   2004 /2 / 1-مانیا  ئه 
  شیعره م ئه،  وه مه بکه ویب متوانی یدا نهۆخ کاتی م له که  داخه کهکورد شیعر ی ژنانه جه
 1/2/2004 وتی کهر   له که، قورباندا ژنی جه ژیڕۆ م که یه ی که نهز ته ڵ د ووداوهڕ ڵ گه له

 نگی  ده  داهاتودا به  و له نوسیومه با سه قامی مه سی فه نه ۆ ب کهشیعر داس ه ئ نووسیومه و له
 . م که ده ماریۆم تۆخ
 
 کورد  کانی یاره نه زوو ن ناحه  الیه دا بوو له ژهڕۆ م ئا له 

 توون  چه شی هد کراویت ل فره ند نه چه
 ژن  جه کردنی زۆپیر  ناوی به

 . . ردوو هه ر  سه یان کوتایه هه 
 دیموکراتی پارتی ریول هه کوردستان و لقی نیشتمانی تیک یه ریول هه ندی به مه

 گوناهیب ریۆز کیسان که توانییان رستیداۆتیر دووکاری نجامدا و له ئه  له، کوردستان
 . ن هیدو بریندار بکه مان شه که ته میلله

 . . مه کوردینئ، کوردینه ی ئه
 . . دوژمنانمان، ن ماشاکه ته  کوردستانه ش مهئ خاکی

 هید کردنی شه ئازادی  ردن گه بوردن وۆو خ زباییۆپیر بری له  قوربانه ژنی جه ژیڕۆ م له
  !! ژنانه جه  کردین به ۆیان کوردیان ب ده
 . . رنۆ دوژمنانمان ز مهئ
 وی تانه ر ده گه  ستمانه رده به له ۆم ئه ی ته رفه و ده ئه کدانیت ۆب کگرتوون یه موو وا هه ۆم ئه
 . . کجاری یه  به
 . . ک بوونی یه به  ئاسانه یه گران نی،  م خواسته ئه  دی هاتنه. . بزانن ین که هه ئازادی یئا
 ، دا کمان قوربانیل گه  تانه ئیداره نگ و نگ و ده هڕ یز وڕ
  . .ستاشتائ، م که داخه چی که دا م خاکه ئه زیۆپیر ی ڕێ له

 ، کوو کورد  وه یه نی ل هیچ گه  رانه نیگه کورد تی میلله
 ێو تانه رده گه زانه نه و شه ۆه و ب نگ  به  ده وه ئه زان نه س رکه هه تب بینی یی وساوه چه
 . . ساتی کاره ین ئاشکراکه  یه ختی دبه م به ئه، لماندن سه به
 . . نینرئاوها بم رهه هگ قوربانه ژنی جه ژیڕۆ نفال و  و ئه بجه ه هه
 ، چاک بزانن موو هه ک یه ین به که نگمان نه ده
 کورد هیدانی شه پاکی گیانی و له س. . دواجاردا له.  وتانه فه  وو لهڕ مانۆم ئه ی و ئازادیه ئه
 .  م کارانه ئه ری ر و هانده نجامده  ئه تیش له فره زار نه هه


