
  ڕین پهمی ڕا   ده ڕینه می ڕاپه     ده      
   لژی،ڕۆژ به وته کهی  که دام و ڕژمه ی سه  گۆه وه داگیرکردنی کوته هل

بوو تا  و نشو ده  ساڵ خراو خراتر ڕوه  مانگ و ساڵ به ڕۆژ و مانگ به
   بو به وه هست منان ده تکراو به دام په ی سه که ره یکه ری په  سهی و ڕۆژه ئه
  یواو،ه  لژی بوه ی له که و ڕژمهدام  ی سه ی گۆه وه و کاته ر له هه.نگ په

   ڕوو وه  عیراقه ته مل ترنجنراوه  زۆره ی به له و گه لی کورد ئه گهئومدی 
   خشیوه لی کورد به  گه هاری به ،پایزی دکتاتۆری هیوای به وراز بوه  هه له

کانی   ووشکه کانیهنفالچی لوی  کی سوپای ئه ه سته ی به وه توانه
  . وه ڕکرده ته

  ه  په  زۆر جار بۆتهی خۆمانت خوازان سه  ناکۆکی ده  ی داخه جگه
   بون ه کانمان کزه و خۆزگه  تیشکی ڕۆژگرتوه ریان به  بهوری چکن و هه
مان بیر ناچت،ڕۆژک  و ڕۆژانه  سون ئه  زۆر به و برینانه ر چی ئه گه ئه

  ب  ده  نیه وه مۆ کاتی خۆ خواردنه م ئه ،به وه ینه ده  هه ڕانه و په دادت ئه
یی   توڕه ر به  ئاستی ڕوداودا بین و به  له وه ینه  ژیری و ووریایی بیربکه به

  .رنت وه خت چرۆی ئومد نه کی نا وه یه رزه چون بگرین و ته و هه
  و کانمان ڕوه نگاوه ب هه ، ده ستوری عیراقه ی ده وه  کاتی نوسینه مۆ که ئه
  ر  سه بت بژینه شدا ده و پناوه ین له  گوڕترو خراتر بکه خۆیی به ربه سه
  نگ نادات به لی کورد ده تی عیراقی بین گه  حکومه کان و به قامه هش
دان مرین   تا حه  زاخۆوه اشوری کوردستان له جوغرافیای ب ستورێ که ده

  .نت پیانه
ی   مافی ڕفراندۆم و دیاریکردنی مافی چاره ستورێ که  ده ین به نگ ناده ده

  .بینت وا نه پ ڕهخۆنوسینمان 



  وه ڕانه ب گه بین ڕازی نابین بهمانتارانی کورد  هڕل رانی کوردو په  سه به
  .ن نوسمان دیاری بکه ن و چاره  هیچ بیارک بده بۆ ئمه

 ژر پرسیار و پیان بین  ینه  بخهستان کوردمانی ڕله رانی کوردو په سه
ڕێ  کی کوردستان و چیدی چاوه رچاوی خه  به نه رم بخه ستوری هه ده
  .ین ناکه
   ئیتر وه  بن ئه و ڕاستیه بت ئاگاداری ئه کی کوردستان ده نی خه کۆمه
   نگیمان ئاگرکه رین،بده مان بهشی خۆ  به ب و ده ته که ره رمان به خهکاتی 
  .سوتنت بات و تکۆشانمان ده رمانی خه خه
   سته چین،پوه رنه  پوچ ده ڕوات و مایه فیۆ نه کانمان به ی قوربانیه وه ئهبۆ 
   وه ینه رز بکه نگمان به  دهخت ش وهین و پ ستپبکه ری ده ماوه باتی جه خه
  . کی نیه نجی که ره  پاش باران فه له

  ر بکات و  ماوه تی جه رایه  ڕابه  که ی ڕفراندۆمه وه رکی بزوتنه ئهئستاش 
  .قامی کوردی بوروژنت شه

  ڕین می ڕاپه     ده ڕینه می ڕاپه       ده
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