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  بدڵبدڵ  مالزم رزگار ناسیح عهمالزم رزگار ناسیح عه ...  ...  سلمانی سلمانی  لهله، ،   د کوردهد کورده  حمهحمه  رز کاک بارزان ئهرز کاک بارزان ئه  بهبه/ / بۆبۆ
  

 بۆ  م له و هه ئهم  به، نابتان  الی جه مه ومدا بگه زۆر هه، رکوکیم رکی کوردی که فسه من ئه
  . م که  ده ت ئاراسته یه م نامه  ئه ربۆیه هه، خسندرا ره نه

 ری   له یه تر چوارگۆشه زار مه ی هه ی نزیکه که ره  روبه  که یی حکوم وره کی گه خانویه
کاک  ( وه وتنه ری پۆلیسی فریاکه به روه  نزیک مای به وتۆته و که رکوکه غدای شاری که به
ڵ  گه ندجار له من چه.  رزتان دانراوه بۆ به،  وه فا چاوییه و مای کاک مسته) تاب خه
  م خانوه ت ئه و ده و ئه م کردوه  قسه وه کاته رده سه  به که  دت خانوهناو ناوبه ی که سه وکه ئه

 پرسیار  مافی خۆمه) ک. ن. ی (مکیاند ک ئه منیش وه.   بۆ حیزبی داناوه هین کاک بارزانه
 و ژیاوه س تدا نه ک که  یه رکوک ئازادکراوه تی که وه ی حیزب بۆ له م خانوه ئایا ئه، م بکه
خت  رکوک به گیان بۆ که  که کانی ئمه  پۆلیسه شک له رج به مه ؟ به  چۆڵ بووه میشه هه
   کاکه باشه. وت ست ناکه ده کرش خانویان به،  ترسیدایه مه ورۆژ ژیانیان له ن و شه که ده

کاری بھنن تا  ند پۆلیسک به ند خزانکی پۆلیس یا چه بت چه بارزان با هیچ نه
م   له وره ها گهو کی ئه وای نازانم خانویه ره من هیچ به. بت ی حیزب پویستی ده وکاته ئه
م و لوتف  که  داوات ده وه  من لره ربۆیه هه. دا س ساڵ بت چۆڵ بت نه که ی سه زمه هئ

  . کار بھنن  به و خانوه کان ئه  پۆلیسه  ماه ندک له رمو با هه بفه
  
  
  

   رکوک که، ڵبد مالزم رزگار ناسیح عه


