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  مه حه خاه ... !!ر سه میشی هاته  گیرمان خواردبوو سھه وه ته وه ست دوو ده ده به
  

  ش  مژوو ئمه ساڵ بوو به، ربگرین کانی وه ڕۆژه مانتوانی سوود له ش نه ساڵ ملی شکاندو ئمه
 ری بۆ سه مانتوانی چاره ش نه ئمهو خۆشی  ردو نه ده ساڵ بووبه،  وه مانتوانی بینوسینه نه

 یی باشووری کوردستان م کورده  ئه  زۆره هنده   شوومه ساه م کانی ئه تیه هامه نه،  وه بدۆزینه
ستی  و هه تی کورکردوه سه  دهک یه شوه به ، نگی می و بده رخه مته که  له  کردوهنوقم

تاکی  که، خوازن دهمانیان  نه داچون و ئاوات به که، سهڕ  لی وه تاکی کورد هنده  کهپناکات
تاکی   کهالتی کوردی هاندرابت سه چت ده ش ده وه له، ڕژێ دهو لی یان پڕ بوه که  کاسهکورد
رامی  رێ و مه ری بگوزه ردیسه  ب ده مۆی عراق به بکات تا ئه رکوت مکوت و سه ل ده کۆمه
  بت تاپاروهشوی تداپر  هه که دی و ناوچه ینت بته کورد نابانچاوی دوژمنان کهنی  بۆگه
 بی عراقدا ره ب و عه ره کانی عه هشتا ل براڕه گه نت و لهر بم  ههانی خۆیی که وره چه

ین و  به نای بۆ نه ما په کوو کورد شتک نه ش وه ئمه،  یمانبن بۆ داپۆسینی ئمه هاوپه
کانی  ریه ردیسه دهموو  ههتی کوردو  سه  بۆ دهقوربانی  بوینه  ئمه،  وه ینه که تاقیشی نه

  باره و ده دووبارده که انکانی ناجۆرو دژواره باجی گشت کاره، هن رمانی ئه سه به که
ک  وانیش وه  ئهبت و   ئهر شانی ئمه سه لهر  ی هه که ین و قورساییه یده  ئه  ئمه وه بته ده
  . نچ ئهر دهکی بانان بۆی رزه به

رکی بۆ  سه ی چاره وه ب ئه  بهبت ده وره دوای ڕۆژ گه کانیش ڕۆژ له مه  خهساڵ ملی شکاندو
  . .  وه رتهۆزبد
تکی  وه  ده وه کیان گرتۆته  یه که  دوو ئیداره  خۆشبیت که  وه بت دیان به سانک هه  که نگه ڕه

 بۆ  نگکه م زه تی سھه وه  بۆچوونی من دروست بوونی ده به. . .  یان دروست کردوه تازه
رۆژگاریش . .   یانه که ته وه ردوو ده تی هه سه اراستنی دهت و بۆ پ ی میلله ره ی بهترساندن

  . . . . چت رنه  هیوام بۆچوونی من واده به. . . . . . . تکا  ئاشکراده پیالنه  و ئه
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