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.ست خۆشی  وتن و ده رکه هیوای سه....   سو و ڕز    
ر  رامبه  به وستی خۆیان له  هه ی که ڕزانه و به ر تاکک له ک هه منیش وه

م سایته  ی ئه  یادی پنج ساه ، منش خۆشحام لهربیوه  کوردستاننت ده
م سایته  رکی ئه ک خونه ستی خۆم چ وه ک هه یه ند ووشه به چه.. دا  کوردیه

. کردبت  تیاشداریم ت به ه بابهند جارکیش ب ی که چه وه ک ئه وهکوردیه و چ   
  سوارچاکان و ڕچه شکنانی  کک له کرت به یه کورردستاننت ده  
 واری  ژر ده لهی ئازاد حیساب بکرت ،  ی ڕۆژنامه هنجانی بیرۆکه ڵ هه

می سانسۆر ،  رده ماوی سه تیس ی قه ک خامه یه ژمارهکوردستان نتدا 
داوان  ه  هه کانیان شکاند و به می پنوسه نگی و قفی ده کی ب ده ه سته به

ستی  به مه زادانه و بهوتن و ئا مان که که له ب و ڕۆشنبیرتی گه ده فریای ئه
ربینی  وتنه ده مان  که که له ی گه لتور و ئاینده  مژو و که یاندن به سودگه
ب سنوری بت  ک که له کوردستان نت هه یه تاکه گله. کان  ڕاستیه
ند  وه جه نمکه هۆی چه گه ت زۆرجار به کورد ده! . تی  یه که ئازادیه

دا  ربینه م ئازادی نوسین ده ی ئه واته له سایه . !! وه  خواته زیوانکیش ئاو ده
سپی جنو دان و  وه و ئه نه که هراویش جگای خۆیان ده ی ژه ندک خامه هه

نت له  بت کوردستان ده.... بو  که ده! ن  ده کتر کردن تاو ده یه تی به سوکایه
نی و بناوی پاک و خاوی خۆیدا ،بوار به نی و به الیه پجۆره و رزه ف 

. وه   جنوه ڕه رازی بی ڕزی و شه  تای ته چنه دات که ده نوسینانه  نه  
شه بۆ داهاتوی  ستره گه و ئهناس    داواکارم له کوردستان نتی ماندو نه

ر ڕای  ک هه مه نه سنورک بۆ جنو بازی و جنو بازان دابنت که پیم وایه ئه
.س  من بت و به  

  .نت   وتنی زیاتر بۆ کوردستان و پشکهوتن  رکه  هیوای سه    به
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