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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... لصداين شاري هةولصر زةنطصكي سامناكة بؤ سبةينص لصداين شاري هةولصر زةنطصكي سامناكة بؤ سبةينص 
  و شۆڕشه ی ئه زار ئاوات و خۆزگه زاران هه ریكین هه  واخه هپوچی خۆمان لله بایی و آه ناته له
  ستكی ده ین و دوژمنانیش به آه سار ده نگه  سه هیده ك ملیۆن شه ی یه نی نزیكه خاوه  آه زنه مه

بونی هزكی  نه لهها  روه هه، ن آه رگمان لده ی مه شه ڕه شاخن و هه ده ندا ههڕوما بهئاسنین 
موو سم  هه (* ماندا بت و به ناوگه  رمان له  سه میشه بت هه ده   آه توندوتۆه یی وه ته نه

) م هست ت قه ردانه ڕیشی مه به (*موو زۆرداركیش بین   هه و به)! ! مزاغایه هه سوركیش بین
ی  هاڕه ودا به شه نیوه آانمان له ونی خۆشی مناه مان خهآان دۆسته  آه مفامیمانه آهزانی و  نه له
می دوو  بخه مین له بخه ئای آه. زڕنن ده آانماندا ی شاره رگه جهناو  ران لهاب ستدڕژوگولله ده
، رچوین ڵ ده مه ته پۆو  ته هند چهڕویی ڕاستیدا و لهن ی بگو هند چه.. تی ب تاج و شكۆ وه ده
مشك میوانمان ، ق به  سست و ئه یداوهوپش ڕو مه لهساڵ ) 84 ( دا آه مۆژه زماییشی ئه ئه  له

گرت تا  رنه ڕابوردوو وه   له زمونكمان  ئه دا تاآه  خوناویانه موو شۆڕشه م هه  له وه داخه به،  نییه
  ..  وه بنه  نه آان دووباره زنه  دته سات و ڕوداوه آاره
  زانین  ه گل نین و ن ش هنده م ئمه بهدرت  نجام ئه ژر ئه  آانیش ژربه موشته رچی هه گه ئه
 ئاشكرا  زۆر به،  ه لداو دا  ئمهگوی   بهشیان نگه و زه و ئه وانیان ڕاآشاوه ئه ی گوجكه  آه

آی چاو برسی  یه ئوه.. ڕی براآوژی شه آی عاشق به یه ئوه، ڕخواز باو شه ناتهآی  یه  ئوهووتیان
ی خۆتان زیاتر  آه ڕه به پ له (تابن ه خه زان نه وهیچنه آی ناسیاسی یه ئوه.. خۆر ترنه

آانی آورد  نده مه وه  ده  تازه  آهدارماندا سه قورسیان دا بهڕكی  ئاشكرا بیاری شه به) ڕابكشن
  نگی بكات توانت بده ش هزی آورد ئه نگه و زه ئه.. ن نین بیكه ت ئاماده هسیاس به ك نه چه به نه
  آرت مكوت نه تی ده با هزی آوردایه ده.. آانی آوردستان خۆی ڕابگرت ك آوه ڕویدا وه وله

و  وه هعیراق   به لكنراوه  آوردستان نیشتمانی تۆیه،  وه ره رزبكه نگ بۆ ریفراندۆم به وتۆش ده
  . بی ره  عراقی عه ك  نه مه جه  عراقی عهعراقیش

  . دا  سامناآه نگه و زه ڕوی ئه می بنونت له رخه مته مۆ نابت آه ی ئه وه م نه آۆتاییشدا ئه له
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