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  م یوسفم یوسف  یسهیسه   پشوازی کردنی هه پشوازی کردنی هه  ت بهت به  بارهباره   سه سه  بجهبجه  هه  ندی ههندی هه  یاندنی ناوهیاندنی ناوه  ڕاگهڕاگه  

  
ندی  رمه  هونه مان بینی که وه وای ئه  هه وه  رگای میدیاکانه مۆ له  ئه وه  داخکی زۆره به
 شاری  له) م یوسف یسه هه (ی کوڕی دکتاتۆری عراق  و قوسه  پیاوی عوده عسی و کۆنه به

رمی پشوازی   فه به،  ند خۆیان ناساندووه رمه  هونه  به س که ک که ن کۆمه  الیه سلمانی له
  ...  لکراوه
لوستی  ن هه ندی خاوه رمه دان هونه ستی هاوکاری و ئاشتی بۆ سه  کاتکدا ده  له ئمه

ندانی  رمه ناو هونه  به نین که یه گه لی کوردستان راده ری گه ماوه  جه ین به که عراقی درژ ده
  گوت که دام ده  رۆژگارکدا گۆرانی و سرودیان بۆ سه م یوسف له یسه ک کازم ساهر و هه وه
 ئستاش  کرا بۆیه نفال و کیمیا باران ده تی کوردمان ئه کانی میله  رۆه زار له دان هه سه
  :کشین  راده ند خاه م چه رنجی هاوتیانی کوردستان بۆ ئه سه

  
ری  فیق حزبی و شایه دیبکی ره رو ئه ند و نوسه رمه ر هونه  هه زی کردن لهپشوا -

  . تی کوردمان  میله  به تی کردنه سوکایه دام رباری سه ده
نفال  ی ئه شاوه وه رکی سوپای هه فسه وان و ئه ر فۆکه  هه پشوازی کردن له -

  نفال  هیدانی ئه  شه  له ته خیانه
ن  و رابوردووی پاک هه هره ن به دیبی کوردی خاوه رو ئه ندو نوسه رمه دان هونه سه -

 بکات و  ندانه رمه و هونه رم پشتوانی له تی هه  حکومه  کوردستان باشتر وایه له
  پشوازی لهل  نده رپرسکی گه ند به تی چه رامی تایبه ر مه به له چی دی

  ... کرت  نه کورد عسی و دژ به ندی به رمه هونه
  

رباری دکتاتۆری  رکی ده عسی و شایه  به ر کۆنه  پشوازی کردنی هه بجه ه ندنی هه ناوه
  ... بات نگی کوردی ناوی ده رهه نفال کردنی چاندو فه ی ئه  پرۆسه و به وه کاته تده دۆڕاو ره

  
  

   چاک... لی کورد  نفال و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه


