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  ةحةمةةحةمةلَلَخاخا... ... خؤت دياري بكة ئةطةر سةربةخؤييت ئةوصت خؤت دياري بكة ئةطةر سةربةخؤييت ئةوصت 
  

  ی خۆمان به آه ر خاآه سه وانابینن،له ك هیچمان په یه ڕاده یشتۆته  یی دوژمنانی آورد گه نده دڕه
بین  بانه ن ته ده ولئه  تا بۆشیان بكرت ههن آه تیمان ده ر ئیسكیان دژایه نن و تاسه میوانمان دائه

   وه ته  ممیرات بۆ ماوه یان به تیه و دژایه  ئه وه باوانیانه وان له ئه..آتردابت خونی یه ستمان له وده
   بت ئازادی آوردو داننانه  یاساو پۆگرامیشیاندا نه ی له وه  ئه..رداریبن  ستبه ش نین ده و ئاماده

  كوژ آۆمهفال وجینۆسایدو ن د ئهآور  آه  ئاساییه وه الیانه به  آه شه وه ئهر به لهر هه.واآانیا ڕه مافه به
 مكوت بكرت، ی خۆیدا ده آه ی ماه چوارچوه هاآانی ژیان وله به  لهش بكرت آورد ببه.. یبكر 

  بوایه ههیـــان )تۆم  ئه)( ،فارس،تورك ب ره عه( رستانی  په وه ته ر نه گه م ئه ڕاشكاویش ئه بهزۆر 
  . وه آرده نیشتمانی آوردا تاقییان ده له
 ربیوه به  تواناو هزی له قامی آوردی آردووه شه باوآساالرانی آوردیش آاركی بهمی  رخه مته آه

تانـــی  وه ه جوگرافیای آوردوستان و د ی آه وه تی به  تۆقاندویه  بگرهوه ندۆته لسه تی سایه و آه 
  ـهها بتوانایی گروپـ روه هه،ن ورد نادهـــخۆیی آ ربه ئازادی و سه  به  رگهوری آوردستان، چوارده
    ك  آانی دنیاش وه زلحۆرته یانتوانی ی چل و چوارسادا نه ماوه له آه آوردستانیش یآان سیاسیه

   نوچاوانی آان له ساته تی و آاره هامه موو نه و هه آی آورده ره  دوژمنی سه انیا آهریت تی به وه ده
هیچكات و ساتك  ریكا آه مه واآانی ئه ناڕه آاره یاخود،ن ی بكهرپرسیار بهو  پناسه بینرێ دادهو ئه

شیمان   خۆشیان لی په بووه ستی هه وتنكی آوردا ده  داچوون و آهموو هه له و وهـب دۆستی آورد نه
دی  مان دتهش و خواست و ئاواته ی ئه ئاخۆ آه.. وه ین بنوسنه آانی سبه وه ك مژوو بۆ نه وهنین 
   .ستۆبگرێ  ئه خۆیی له ربه رپرسیاری سه ی نوێ به وه نارنشین بكرن و نه  بتواناآانی آورد آه آه
  ر به .. وه و آوردو نیشتمانی آوردیشی گرتۆته تی دنیادا هاتووه ر سیاسه سه رحاڵ گۆڕان به هه به
  ت آانی میلله یهخواست و داخوازر بۆ  بۆ بچوآیان سه وره آان گه بت دیكتاتۆره مووشتك ده هه له
  . خۆییه ربه ی ئازادی و سه رچاوه سه ن آه بكه ل ئاماده تی گه سه هدو دادگایی ،خۆیان بۆونن نهبدا
و خات  خ بۆ داهاتوی خۆی دائه دۆزها دتان خۆیی میلله ربه  رووی سه ر هزیكیش رگربت له هه

   آورده.. رچووه سه تیش به یه لهی و آۆیی سته رۆژگاری ژرده.. وه آانیه ناو ریزه  ئاخننه ئهپشوی 
     ......!! وت خۆییت ئه ربه ر سه  گه دا خۆت دیاری بكه و گۆڕانه  له یه شت هه تۆش به
  تبینی
  ـــــــــ

آیت  دا یهزار  هه% 001 لهوان  رگیز ئه یت هه آه تی ئه آه ی تۆ بۆ داگیرآارانی نیشتمانه وه ئه
ۆر آانی آوردستان م زانه  نه یان بهشزی سپی تا آاغه..ن  آه یرت ئه هیاو سپ و به گله وه نه ناده
  .....مترنیت بنان آهول   تۆله قنه ه، آوردستان و دنیاش بشهو بكه و فریای خۆت  وریابه آردوه نه
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