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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا.. .. ةكانيش ثصشمةرطة بوون ةكانيش ثصشمةرطة بوون لَلَلةأؤذاين مةردي و جةسارةتد منالةأؤذاين مةردي و جةسارةتد منا
  

.. آات شداری نه شۆڕشدا به ما آوڕكی له  مای آورد نه  ه1974ساڵ 
.. ر نجده ره.. جوتیار.. آركار..  وه آیه وپایه موو پله هه وار به خونده
هیوای  ڵ به مهآانی ناو آۆ چین و توژهی  زۆربه.. دوآاندار.. بازرگان

 و ی شاخ  ڕگهعسی خونژ ست ڕژمی به ده ڕزگاربوون له
) 70،000 ( یشته  گه رگه ی پشمه ڕژه.. ر به یان گرتهتیان رگایه پشمه

ك  پرا وه ژر آه م له ب خه ش به نده وه زارك دوو ئه تا ههف حه
ان آانم ئاواته.. برد ر ئه سه ی به بیت ژیانی ڕۆژانهدایران سه له
ر  به رم له ڕۆژك الوكی خونگه.. بوون دوژمنانیش تۆقیبون وره گه
ن تۆ  ڕ بكات پی ئه شداری شه نادات به نی ڕگه مه  ته ی آه وه ئه

 گرت و رئه توانج وه  به آه ، قسه!! آه  مه له  پهبیت وره مندای با گه
.. ر سه مه یبه و ئهپارزم  خونی خۆم ئه بهشم  یه و قسه و ئهتان پیاوترم ومو هه رموت من له فه ئه
  له.. ن یبه دا ئهك خۆیان  ته رحاڵ له هه به.. بیست م ئه آه رم لن آاآی خونگه وان زۆر ئه ئه
ی پیرۆزی  سته جه.. بت هید ئه  شه وانانه زۆر پاه) ش ڕه ری سه) (ندرن هه (آانی هڕ شه آ له یه
آانی  ه  آات هاوهتن  و لوغمكی تیا دائهتهن ئه ر  سكی دهمنت دوژمن ناو ج ئه به
قت  ته  ده آه ن لوغمه ست دوژمن ڕزگاری بكه ده خست بچن له ڕه یان بۆ ئه وه تی ئه رفه ده

ی  وره  جۆیی باوآی گهنانی ژار بوو به هه مان آوڕه هیده م شه ئه.. آات هید ئه آانیشی شه ه هاوه
آی  رۆژگار هاتووچوو برایه..  دیاربوو وه ڕویه یی به وره  گه وه ندایه م رله م هه آردبوو به

 سوندی بۆ  رگه  پشمه یدا بوو به ی براآه تۆه بوو له زه ربه و جه شه ه م هه بوو آه تری هه وره گه
  هی ل ستی خۆی تۆه ی ده آه سبیحه نكی ته ی ده یدا هنده ی براآه  تۆه  له خۆم خوارد آه

آانمان بیاری  وره شی آورد داهات و گه  ڕۆژی ڕه م آه به  وه دوژمنانی آورد آردۆته
 ڕژمی عراقی ست  ده داته آات، خۆی ئه  چی ئه  ئازاده سه رآه هه) رموویان فه (تایان داو ئاشبه

ان زار هه لهویش دووان بووین  من و ئه..  وه مینیته ده  ناهنده ك په وهئران  یاخود له
.. غداوه  ڕژمی بهآانی  تۆقیوه ربازه ست سه ده ك خۆماندا به ب چه) ت ربه عه (ی ربازگه سه له هآ
ی وایان   قسه  آهخۆفرۆشانی آوردجاڕی  گاته بووبوین به.. مووی ناخۆشتر بوو هه ی له وه ئه

ب  و ئه شایانی باسهی  وه ئه.... دی بكرت نگی خۆفرۆشاندا به رهه  فه ر له ر هه گه مه ووتین پده
ربازبوونی  ده بۆ  میشه  پیاوانی آورد هه وره هم گ آرد به آانی شاروالدێ دریخیان نه وه نه ،بوترێ

و تۆمار  ر داستانی جۆراوجۆره مۆ هه  تا ئه وه و ڕۆژه له! ! ریان پیه سه زاران چاره خۆیان هه
و  ره ر به هیدانیش هه آاروانی شه و وه ڕته گه  ئه ر بۆ دواوه آاروانی آوردیش هه.. آرت ئه

  ئمهماندوی ت و  آه شهی  سته ر جه سه ر له ۆشمان ههخرشانی  سهآانی  مۆزمهچت و  زۆربوون ئه
ڕای   به،وه ته دۆزیوه ركی بۆیان نه سه چاره و آورد سداوه ك ڤایرۆس خۆیان مه ك میكرۆب و وه وه

 بیاری عراقی بوونیان   آه وه و ڕۆژه تی له  تایبه  به ووهت آرد قه ك خۆیان سه شیان وه من ئمه
بیان  ره عراقی عه و ب آرد ره  نیشتمانی عه ش به و باشوری آوردستانیان پشكه آورد مۆرآرد به

   ..............!!!!!ن آه  هی لد آوردآانی و داوای مافه وه دروستكرده
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