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    لیلی حانلیلی حان ...  ... آوردستانآوردستان  آانیآانی  ونهونه  فیرعهفیرعه
  
مان  هه روت بنونن وله به کات جه لده یی خویان وایان م فامی ودرنده م که تیان تیدا بت به  ئازایه رج نییه نونن مه ده روت به ی جه وانه ئه

 بۆ  زموونکه بوو ئه نه م کوردستان که داغی هات له ره هاباد قه ر مه سه ی به وه ون ئه ربکه کات ده ده ریای ترسدا نقوم بن ورۆژگار وا ده کاتدا له
ندین  چه  ساته م کاره بووئه  ئاگای ل نه تاوه ره سه ر له  هه  بگره ماوه ئاگای ل نه ر ک هه  ف نه  که که رمه رۆکی هه تی سه تایبه موان به هه
  .  وه شارته  دوو توی خۆی ده پز له ی به وانه
 
م تاوانی  به، یزانی بیخوات نه، نیچیرڤان  شانی یشته ئاسانی گه  به  چونکه یه وه شی ئه که ب تاوانه  تاوانی هه نگه ره داغی ره اد قههاب مه
  ری له ی بۆ وا سه دهن  و گه ماوه نه ت  میلله بابزانین بارزانی بۆ ئاگای له،  وه کانه ماله ن بنه الیه کرێ له ده  کوردستاندا  له  که یه وه  ئه وره گه
سکی شخ زانائاسای  که  ه سعود کۆمه مه. یدا بچت نده گژ گه ت پارزی بکات و به  میلله بوو که نه وام رده  به و ریبازه  بۆ له رشی کردووه عه
  .  رام کردوه حه و کوردستانی لیان کی بتاوان کردوه ی گیان خه ڕه به
 
 و کور وکچ و  ال قادره  محمدی مه لی که نده هشتنی گه ربرسی نه  به  به کردوه کارکت نده وا گه  که یه وه وانت ئهم تا که رم یه رۆکی هه سه

  . کات کی ده  خه  له عباده مانی و داوای رله زگای حزبی وحکومی وپه  ده موو شتک له هه  به سوری خۆی کردوه زاوای
 
 ت جیانه  نابه م کاره ی ئه  بیبین چۆن ئاسوده ق نییه ونیش هه خه  به  که دراوه کی پ یه مان جگه رله په  خانی کچی له تا نازه وه ئه
 دی الی مه چی کوڕی محه که، کرێ  ده وه داوای کۆبوونه  جار26   زاگرۆس پتر له ر له  به رن با پاکی ری خۆی بگرته رچاون لکه به له
، کات رکردنی ده ی ده شه ره کات و هه ده ت ندی ئافره ی باشترین کارمه کات و ئیھانه ندان چاو ترسن ده  کارمه شه ڕه هه ترساندن و رزت به به
پت  باوکی که(تی  سه ده ی شه ره  هه  دکتاتۆرانه  وپارکی سامی چونکه خانه فرۆکه بدرێ له ق تیھه شه به  دوجار وای کردووه  که شه وه ر ئه هه
 هاباد با مه، دا م کارانه شداربی له  تۆش به یه وه یب ئه کو عه به،  وه راست بکنه کانتان  کاره  نیه یبه عه، کات ک ده  خه له)  خشیوه به
ندی  سه حمود التان په  و مه ه بۆ نازنازی حم یه باشی هه تی زۆر نبیر نین بابه ی رۆشه یه ماه و بنه ی ئه ی مووچه نده وه  ئه داغی که ره قه
ر تۆ   گه یه ماه رۆژ رۆژی بنه قیر کات کی فه خه داش له عه دریش و ته موو کوردستان داگیر کاو غه ک هه یه ماه بنه ب ۆن دهچ  یه پله
کی  ریگایه بوونی خۆی بکات ست به  ههتیش با ئافره. ما ددام نه  بۆ سه قبول ناکرێ دونیاکه و در الی ئه غه، خوا یت هاوار به ری ناکه سه چاره
  . الت سه در وده خۆراکی غه ین به وخۆمان ناکه بین ریب ده ر غه ش هه یت ئمه که ر وا نه کوردستان گه خس له بۆ بره

 
 
 


