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  ببین ردی پوه زه وزو ونی سه ب آورد خه  ده،داستانك بووبه  آه وه آه وره  گهبژاردنه  سای هه له
ڕوی  آهی  نیوه آه  ك وایه یه خۆشخانه ك نه مان وه ڕله ، آۆشكی په وه  نابته وجاركیتریش دووباره

  .. نك و ب آهدار دهو رد زه نگ رهی تیریشی  آه  نیوه وه و ییقیانكردۆته ھناوه  زیان ههو سه
ب آاری  ت و له ی داونه ته وآه و شان و شه ت ئه  میلله یادیان چووه  له خۆرانه  موفته ممرۆڤه ئه
استی خۆی له ده تی رزگاری آردون و به رامه ده  بكی  به.. ونماندا داینا ڕله  آۆشكی په مداخ

یی  وره گهوری  روه ی سه جگهاآانی مژووی خوناوی آورد ڕه الپه یانتوانی له نه آه وه زۆره
  آه  ی آورد بایه ناته  زهزلھ م دوو ستی ئه الی ده سكه  ده بنه ن و نه بكه بۆخۆیان دیاری

..  وه دوورخستینه خۆییان ل ربه ستداو سه ده   آوردوآوردستانیان له،بتوانایی خۆیان له
  گانهی مان چهونھا بۆ مو سانك ته آه بهنگی خۆیی دا ده  آورد  آه وه زنه داخكی زۆر دته به
ش  مۆآه زانی و تا ئه  ئه یان نه  دبرینداره كه خه و ئازاری ئه به، بوونماندا ڕله آۆشكی په له
آوو  نگی تاوه م بده هب.  ان آردوهپی قوڕوقه  وقوڕگیان گیرابت ك مامیالن له نگن وه ربده هه
مۆ  تائه  وه آاریانه بهتس م رۆژی ده آه یه   له رچی رویداوه  هه،وتن ل آه تی گه فره رنه بهی، وا آه
خاآی آوردستان  سه م قورساییان له آه   آهن ربازبكه دهلستۆیان و ناتوانن خۆیانی   ئه وتۆته آه

ان گسكیك ی آه الره ده  شه تكسماوه ین زاوا  سبه باش بزانن آه ش وه ب ئه ئه..  وه بۆ بھته
سای  ی چوارده ماوه ه ل چونكه نادات ان ههری سه  له ئمه سیش له دات وآه ئه  مانه رله وپه له

ان خۆی ی آه  وه ته تانی نه ره و بدهژار كی هه خه انتوانی ئاوڕك لهی خۆرییانا نه مووچه
.. نابنر ده  خۆشیان لی به ن آه ان بكهرزگاری  ته فره نهو ش ناتوانن له و آاآه همام، وه نه بده
موو   هه له  ش یاخیبوونه وه ربگرن ئه بتوانن سوودی ل وه  آه ل ماوه نھا هه مانكاتیشدا ته هه له
ی  وه  ته نه ندی هو رژه  به  له ن آه ربكه  ده بیارانهو  ئه رچی زووتره  هه ،انهراقچییوع رمانكی ئه فه

آۆن و  ) بی ره عسی عه حیزبی به (ی و جگایانه ن و ئه سنوری آوردستان دیاری بكه.. آوردایه
ئازادێ و  نگ بۆ ر آوردستان و ده سه  وه نهآی یاسایی بگ یه وه ش نابینن بهوا  آوردی ره ازه بهت

  .. پشتی ریفاندۆم بگرنو ن  خۆیی آورد بده ربه سه
  ڕی شه له  آه وه شه وانه  بهموو باشوری آوردستان و هه  بجه ه ههنفال و ئه هیدانی شهن  هآ وانهر گه

هیدانمان  شه  آه چ یاد نه شیان له وه هئ.. بت ستۆیاندا ئه ئه  لهست دا   ده گیانیان له براآوژیدا
م بژی و  آه (نوسی ئه ستانی آوردیان ده بۆ آاربه بوغرب آانی موس و ئه ر دیواری زیندانه سه له
  ).. ڵ بژی آه

  .... !!!!قینن  لی بهین  سبهیآان وه  نه دوور بگرن آه  به شه  ره نووسه و چاره ان لهخۆشی  
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