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ة حةمةة حةمةلَلَخاخا.. .. نامةيةكي كراوة بؤ طةورة و بضوكي نةتةوةكةم و كوصرةموشةكاين كوردسات نامةيةكي كراوة بؤ طةورة و بضوكي نةتةوةكةم و كوصرةموشةكاين كوردسات    

  
  ستت و  به  ده  ڕچكه آی ڕۆشنی ب آۆسپ و گروه بیریه و له  دكی آراوه  له ی آراوه نامه
شی خۆی سپه موو بواركدا ئه  هه لهآات  ندكا ده مه وه  ده هژارو ما  هه موو ماه هه ر به سه  

 تا  وه كهموو ما  پۆستی هه چته  ده ی آراوه نامه ..  ورازو نشوی نیه باآی هه دات و  تاو ئه
ی  نامه. ی تاووتوێ بكات آه باسهری  وهه و گه وه  بیخونته رمۆه ستكی زبر یا نه موو ده هه  

  له و رت آان بگه تاریكه هكی بیرآون و قوژبنموو   هه وه سته آی ده  چرایه  بهتوان  ده آراوه
  ره  به میشه  هه ی آراوه نامه.. وه آان بكاته ره سه  بچاره ی آشه گركورهآاندا  سكه  ته مشكه

بۆ    نگكه ها زه روه هه..  نی نیهووو بودی ئاوات باآی مان لوتكه ڕوو له ڕت و گه  ده وژوور هه
كی   خه هاوار له  وه ییه وه ته نهناوی بیری  هه   له هنگك ، ده وه خۆدا چونه و به وه وریا بوونه
ی  آه یری نچیره  سه وه ئاسمانه   له رزیشه فس به آی نه ۆیه هه ..آات  تان ده ره سڤیل و بده

ژر پرسیاردا  ر له روبه تی ب سه سه آات و ده رده ده  سانسۆر شاربه آراوه ی  نامه..آات  ده
..  هزه نگی زۆرداریش به ی ده زار هنده  و ههگرت ڕاده  
و  گاتهو بنرم و پیان بم ئه)  آوردسات ( بۆ آی آراوه یه توانم نامه  ئه وه و ڕوانگانه ر له هه  
تانآان هنماآامرا . تانبینت واوی دنیا ئه  ته سه ن به آه ئای آوردی ده  ی به ر جاڕییه شمه قه  

ش و ڕه  دنیا به) آان دیكۆر مانه .. (عیل بوون  آانتان مزمه ره رهنه ده..   آوراییان داهاتووه  
   ردوییان توش بووه و زهراخوما  تهآانتان ندازیاره ئه. . یه نگیان هه خۆشی ڕه نهبینن و  سپی ئه
م بۆ دووههآات ئای پیرۆزی آوردستان آون   له یه رنامه ب به) دیۆ ستۆ (و  ندانی ئه آارمه  

.... دات ردا لده سه رپرسیارك پۆزمان به و به نرێ دائهامراپشچاوی آ وخوار له ره سهار ج
آی ماندوو  یه وه ته نه به  كردنهیت سوآایهن  به ده روه  به یه وشوه  به وآاره آات ئه  پتان وانییه

و بچوآی  وره كی گهمش  پتان وانییه..تك ی ل ده ستی ئوه تی ده هامه نهری  وقی سه تاته آه
..ڕژێ  لی ده ریكه آانتان و خه ه هه  له آورد پ بووه  
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