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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا!! ... !! ... دةسةآلتدار بةبص أؤشنبري و أؤشنفيكر خوصن لة دةسيت ئةضؤأصتدةسةآلتدار بةبص أؤشنبري و أؤشنفيكر خوصن لة دةسيت ئةضؤأصت
  

ر ب  سه پن به تدار خۆی داسه سه  ده یر نییه زۆر سه
 می ڕۆشنبیر کانی ده تاوانباره  سته ده تدا یاخود به سه ده

 هاوار بکات تا  وه کانی خۆیه  ئازاره ت له یه بگرت و نه
  تدار به سه یر نییه ده زۆر سه.  وه تهشیار بکاکی هو خه

دا بکات یاخود ک ڕۆشنبیر  ته  له ه ئاگرو ئاسن مامه
مکوت   دهی شانی ڕۆشنبیرو ڕۆشنفیکر که  چاوشۆڕه هک چه به

پن و  خواستی خۆی داسهن و  رامی بۆگه بکات تا مه
  ر سه  مانگا لهک گاو ی خۆی وه که  ڕزیوه زووی مشکه ئاره به

کانی  ونه قزه روشه و ده وادارانی  رزۆکی هه لهخواستی 
ل  ک میگه ی وه گاکه  ووتکیشدا کۆمه له. ڕت وه بلهخۆی 

ر  هه لهڕۆشنبیر    بت زۆر ئاساییه وه تداره سه ست ده ده به
رگی ل بکرت  ی مه شه ڕه  ت بت هه چین و توژکی میلله

گاش پیرۆزی   کۆمه ها که روه هه.. ن ۆکی پ دابدهری چ که ملی و نره زۆره  بهو
   بگرهتی و دژایه، خات ری بۆ دانه س سه رکه بت و هه ویش هار ئه تدار ئه سه ده دابه
 کورد یڕۆشنبیر ڕووی  ڕووبه  که ساته تی و کاره هامه م نه ئه. اتد وی تیرۆریشی ده هه
ها  روه هه، نان  ئه وه ستیه ده  به مدیده ی سته  ئمه  که دون نییه ومۆ   کاری ئه وه بته ئه
ر  سک سه  تا که  پیالنی بۆ دانراوه وه که  زووه له،  بوه هز نه ها به ک دوو ڕۆژیش وه یه به

دات یاخود چی  ڕووئه گادا چی  ناو کۆمه بیت له کات و ئاگاداریشی نه ت نه سه پچی ده
می ڕۆشنبیر  توانن ده ی ئه تاکه! !ر سه چته کی بۆیان ئه ره ها که ی وه م تاکه به. ڕوونادات

  وه کردۆته نه وه ئایا بیریان له.. رگا بگرن رده گرو یاساوی به ک هه زان و چه کی نه خه به
تداری کورد  سه ئایا ده.. رگکدابن ربه  هه رکوێ و له  هه  له کانه  کۆتایی دیکتاتۆره که
  ریکه  خه شیان پ بووه که  لیان و کاسه یه  زۆر توڕه  که داوه قامی کوردی نه شه رنجی له سه

رشانی خۆیان  کی سهر ئهن با رده رۆکی ڕۆشنبیری کورد به  ڕای من به به.. .. ڕژت لی ئه
ون  که تی مژوو ئه فره رنه کانیترتان به  ناجۆره موو کاره ک هه وهنا  ده، جبھنن پاکی به به

  ... .. رگیز لتان خۆش نابت ت هه و میلله
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