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تان  وره گهموو کوردستانی  تات کوشت، هه شارهو   کتان کوشت، ئه و رۆژه ، ئه یانیه و به ئه
 پ  م وته و ئه م شاره  ئهکانی  چاوه،تری شکاو  پشتی شتمه ولر زامداربوو، که  هه  که،بریندارکرد
  م شاره ردی ئه  بگهۆدانی و دسافی ب ، ئاسمانیش بۆ ئاوه وه مانه  چیاکان چه،نغوباربوو
خت  هندین شارو پایت  چه ک چرکه  یه  له یانیه و به ئه. ژان  هه  هاته )  سنه (و ) د ئامه ( ، وه نووشتایه

  . هاتئاگا  به که وه قینه  ته به
کانی  سته  ده یانیه و به  ئه.هات ی نه موو خوندنگاکان نووزه می هه که رسی یه دهسی  ره  جه یانیه و به ئه

   .چنیبوو  نهیان و رۆژه ونی ئه ی ته نده کانی دزی و گه کار، زوو بوو هشتا کلکهر سه  چووبونه خر نه
  و بوو پارووی بهزونیشت،  ریان دانه سه س له  که، وه کان پاککرابوونه کانی دائیره  مزی ژووره تازه 

 زوو .شکابوو یانیانی زۆریان نه ژی بهستنو درابوو، هشتا ده  جوان قووت نه و شاره وی ئه  دهماستی
  .بوو
ری باوو   باسی سه وه  شانازییه ن، به گه دانی راده  ئاوه  ناز به  جوانی به  به وه قه  ڕه  زوو و به وانه  ئه

ی رووخاوو  خانه ی سوتاوو باه یاره  دایکی چاو رژاوو و سهچاوی کوژراوو دی کونکراوو فرمسکی
  .ن گه  راده خون سوورکراو تری له  مه60تی کوردی کوژراو و  حکومه
تری   مه60تری، بۆ برین و خونی   مه60تری و بۆ پشتی شکاوی   مه60موو بۆ چاوی گریاوی   هه

   ......  خوندان هاتنه  گریان هاتنه  ژان هاتنه هاتنه
  رکار،  سه باته جۆش ده و ماندوو و به کی ساده موو شارییه  پانه، هه  درژه ترییه  مه60و   ئه و شاره ئه
  ی خوندن، خته ر ته  سه باته  ده
  خۆشخانه،  نه باته  ج ژووان، ده باته  ده

  .کات ژین ویستتر ده ش خۆشهکانی موو زیندووه لقین و بۆ هه ر ته  به باته کانیش ده  مردووه
 ت و موو سینگ و روومه  هه گاته هکان، د موو ماکی کۆنه  هه گاته ستی درژو ده  ده ترییه  مه60و  ئه
ی   ناو چرپه گاته ، ده و شاره کانی ئه  زۆره ته  مزگه گاته خرهاتن، ده ست بۆ ماچ بۆ رزگرتن بۆ به ده

  .کانیش یاره ی شواوی نه رنامه  به گاته ده. نازو نیگاکان
   پیرۆزه قامه م شه ، بهرانی و چاوهز رو هیواو حه فته دهست و   خون و چاوو ده یانییه و به ئه
  . رژان زنه  مه خته م پایته ، به یه وره  گه م شاره ، به سکه  که م ناوچه نووسان، به وه
ویستی بوو، دژی ئاین و  رامی و خۆسهخۆیی و ئا ربه ون و سه  دژی خه  تیرۆریستیه ساته و کاره ئه
دایکبوونی  له  دژی.تری بوو  مه60قامی  دانی شه دی زراڤ و ئاوه دژی ناوقه. و جوانی بوو پوله په

  . بوو2007 ی مای 9رۆژی نوی 
   


