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  ئاراس شصخ نةمجةدينئاراس شصخ نةمجةدين.... .... هةولصرةكةم هةولصرةكةم 
  

  هشتا بای ڕكو جوانت به، ڕه ر ته ی شوباتت هه  خون شه ی به سته م هشتا جه آه ولره هه
  .. یه دای هه هیدانی شوباتت سه ی دایك و خوشك و خزانی شه هشتا قیژه، تك زامیدا خون ئه

بو  ڵ پكی ئه گه  لهنداداپكدا  لهی تۆ آه خته رسه  سه م خۆ هشتا پكی خونی دوژمنه آه ولره هه
  ...نگیان دێ ر ده بو هه بو ئه هب و ئه بو له هل و ئه جه
ر  هه خۆ هشتا له.. و جی پ نییه لنه ر آه ی وتت هه رآرده خۆ هشتا جگای سهم  آه ولره هه
 ندیان دواخستوه ماوه آچ و آوڕت زه ای خۆ هشت ئه.. مانه و پرسه آی شوباتكدا آۆستمان نویه یه

ڕوانی  و چاوه پشتی چاووه گرتوه ستی به ر ده  هه  قهم آه ولره هه، ، ترزیو پیرۆزی ڕۆژ بۆ به
ت و  وآه  آاك شه ڕیه  چاوه وه ره و سه خۆ پیرمامیش به، ، ، آات هیدانی شوبات ده ڕۆحی پاآی شه

ندیل  د قه قه رز به رز به ل زیندوو تا ئامان به تا گه ین بن ماوماداو  ن به تكایان خۆیان آه
  .. ج گاته هیواشین تا ئاواتمان ئه به، گرون مه فین پیره د سه قه ورد بهگ د هه قه به
زورو سرۆچك و شلر و  ڵ خزمانی شاره گه رمیانم له م خۆ دون بو میوانانی زاخۆو گه آه ولره هه
  ..میان بۆ خواستی  ئاواییان لكردیت هیوای دوا غهتكا ماڵ وراماندا به هه
آی شوبات  ی یه وره می گه خهم خۆ دهۆك و سلمانیم بیاربو بۆ بیرچوونی  آه ولره هه

  .ن مت ل سوك بكه مك باری غه ن تا آه بانگھشتت بكه
رانی  داگیرآه داخی دی  ت بویته آه وه ته  چقی چاوی دوژمنانی نه م تۆ بویته آه ولره ههئای 

ن  وێ بات بكه یانه  ده الی تۆیه نیان له میشه بیری بۆگه هه، آوربونو تۆ نابینن، ، آوردستان
  ، ، باربچ  له تۆ پته ی آه یامه و په وێ ئه یانه ده....شی تاریكی بی مۆی بیری ڕه سته ه د
  ..وان نگی تونی ئه زه وه وی بۆ تاریكی و شه شه ی مانگه تاوی تۆ تریفه م تۆ گزنگی خۆرهه به
  .حو جوانیو پاآی بۆ وتم ڕۆخشینی   هۆی به  بویتهئارامیت همنی و به م به آه ولره هه

 ئاخر تۆ هۆالآۆت جی ترسی بۆ دوژمنانت، دات یی تۆ پیشان ده وره پالن بۆ تۆ گه
  .. موو آوردانه هاواریشت هاواری هه، ،  بۆ ئازادی م ئازاری تۆ ژانگرتنه آه ولره هه..زاند به

هیدبونمان   فری شهآت یه وی آردنی ماكت تاساندنی فرگه دوآه قامكت به هش خنكاندنی
ڵ  گه وه سرودی هاتین له م فینی گیانه ده رزیدا به به ۆ له ك هه ر وه آات هه آات فرمان ده ده

  ..وه یاندا بینه م به ی ده آازیوه
وه پموتی و  آوردستان نته لهدا 3.2.2004  شت چۆن له م جاره م بۆ آۆستی نوی ئهولر ئای هه

نفال و  ڵ و ئه هیدی آۆمه ن شه ختی وتكی خاوه رزی تۆ پایته ربه وه تۆ سه یمه ئه
  ..یت بناسنامه

تدا  آه رزی تۆدا و پاراستنی قه ربه پناو سه شن له ی تۆ ناترسن ئاماده آه كه  خه وه یمه ئه
 تۆو  رگری له  بۆ به نییه وه ئه، ، ت بۆ خۆیان بنن هاده  پناو ژیان بۆ تۆدا شه له، ، موو بمرن هه

یان ئاوڕشنی باخت  سته خونی جه س به دان آه سه بهك آاتدا  یه ستاون له دا ڕاوه ره سه وتت له
ن  خونیان دارو گوی تۆ ئاو بده  بهن تا رامت خۆشبكه خونیان بۆنو به زانی بۆ؟تا به ئه، ن آه ده
مر  ی شخی نه آه شاره رك له گی داری ئازادی خۆی داآوت و سه م؟تا ڕه آه ولره زانی بۆ هه ئه

وای  دار هه  باباگوڕگوڕ و ببت به بچتهژر خاآدا  وه به وشه له..وزببت ربنت سه رده بداتو سه
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بواس  ك بۆ ئازادی هه ی تۆدا چرایه آه لقی داره هودا ب مناكیش ئاله، آۆستی نوێ ببات
  .دیاربت ی لوه می قه یا خه آه وقه شه رآوك گباو تا له ی آه آه وته نه به

یدانو   مه بیته  تۆ ده دنیابه، ، بیت ی باسو روداوو داهنان ده رگه بیت جه ولرم تا تۆ هه ئای هه
ترین  وره  گه مه خۆ ئه م مه خه ده..تی بۆ آوردستان واوه ی تهخۆی ربه كردنی ئای سه پانی هه گۆڕه
میشه همن   هه  چۆن آه  همن به  ده ده ئارام به..یبینیت بگومانم ده  بۆ تۆ آه رزییه ربه سه
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