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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ...  شةهيدي بةرط سثي لة أؤذاين ئةنفالدا  شةهيدي بةرط سثي لة أؤذاين ئةنفالدا سصسص
ند   چه یدا دروستكردبوو آه آه م ژووره رده  به ی له باخكی بچكۆله

  رژینكی بۆ دروست آردبوو آه  په  چیلكه  به،آی تیا ناشتبوو یه ماته ته به
كی ت بوو، خزمه خۆش  زۆر دی پی!!پاراست ئه نهشتك  هیچ  ی له آه باخه

 یلول بوو  شۆڕشی ئهتایی ره سه یآان ناودارهئازاو   رگه پشمه لهو ئه.. آرد زۆری ئه
وقی   ته  بوبوو له توندی بریندار ردا به شه آی دوژمن له  فیشه ندان جار به چه
فرۆشانی نیشتمان دوژمن، نه ئازار، نه  نهم به،یناند ری پی ئه به تا وه ریه سه

  ی  ی هندهتوان دهیان آورد نه
ی  و رۆژه  تا ئه، بوو بیرو برواو ئایینی  آه وه نه دووری بخهو آوردستان تی   آوردایهك له موویه  تاه

  هری بۆ آۆمه زه) وسای سلمانی ئهئاسایشی  (ناو رمانی به فه سۆزانی به ماراوی  ژنكی ڕووهه
نیشتمان و   دسۆز بهناس و آچكی  ونهدایككی ماندوڵ  گه لهو  وه  ناو ماستاوه  آرده رگه پشمه

یان  ئمه  نیشتمان وهیداندا مری و شه شون آاروانی نه خشی و به به گیانیان ، وه ته نه
آانیان  رده  ڕووزه آه  فیشه  بهیانتوانی  دوژمنان نه ره روه  آوردپه رگه م پشمه ئه. جھشت به

نایان   په ر بۆیه دابوو ههیگیان  له ووره ك لهآو ،شیا بوو له  ڕوبارێ خون له بیكوژن چونكه
وشارو  هید بوو شاره آیا شه ته  له ش آه و دایكه ئه.. بكات وآاره  ئهی آوردآ ۆزانییهر س به برده

ی  آه رگه پشمه ك بۆآوره و چه وه شارته خۆی تیانه ما وماڵ نه  وآۆن وماه ودھات و آۆنه دھاته
ی شۆڕش بوو  و دۆستانه ی ئه  ماه بنه ش له وآچه ئه ،ستت به هخۆی نری  مه آه ر سه له
نفالكراو  آوردستان ئه دوا آات  به....  وه گواسته ئهو پاراست  زاران نھنی شۆڕشیان ئه هه به آه
درا ) داخ و بادینان ره تی و قه  خۆشناوهو رگه تی و مه دۆی جافه (و بجه ه هه لهآیمیایی  به

 ، قوربانی  بوونه یه مدیده سته وه ته م نه ی دار له ك گه وه ك و سڤیل كی ب چه هو خ رگه پشمه
 پاراست ئه ش و سپی نه ڕه  ستیان له  دهیشو بچووك سوتنرا خۆفرۆشان وره  دی گه4700  زیاتر له

بوون  و ڕیسواش سووك هنده.. آوشت ریشیان ئه وه له ڵ و په ه ژ بۆڕازیكردنی ئاغاآانیان ئاو
 یان برد نه  ئهرگ و مهونادیار ره آوردیان بهآوڕان، منانی  ژنان، پیاوان، آچان،  وه رچاویانه به به
  ی پرسیاره و جگه یره ی سه وه ئه. ن تی ڕزگاربكه  رگ و سووآایه مه ك لهنھا منا  تهتوانی ده
ی آاتی خۆی  وانه ی ئه  ئهنیان آردل لپه  و پهنوت ل آه ر دادگایی گه بهسك  آهند و چه  و ژنه ئهر هه
و  ی ئه ئه.. !!ڕژمالی  بۆ  وه  نارده وه ڕزه یان به آه لالده و جهدا ساته و آاره بوو له ستیان هه ده

ب  ره آانی عه  شۆڤنیه ربازه رداو پش سه  خون وه  آوردستانیان لهی نیشتمان فرۆشانه
 من هیدان بت ر گۆڕی شه سه  گوڵ له پكه زاران چه هه.. سوتان آردو ئه آانیان تان ئه دھاته

 و تاوانباران وه هپرسن یان ئه رگی ناواده مه رد لهآانی آو وه ڕۆژك دت نه م آه ده  ئهیانیمان په
.. ڕابوردوو داهاتوشدا  لهران ری داگیرآه آی داپۆسنه زگایه دهووموو دام رگ بۆ هه مه. درن سزا ئه

نفال  وان جینۆسایدو ئه  ئهی خشه پیالن و نه های ساه به ساه منانی آورد آهموو دوژ رگ بۆ هه مه
زل زانین فێ  رگی خۆ به آانمان به رآرده سهرموو تا یفه  ئه هیده و شه ك ئه وهدواجاریش .. آرین ده
اودابین آی داخر یه بازنه  لهب ئهر ههش   ئمهوو پۆگرام یه  په بته تی نه و آوردستانچیهن  ده نه

 ، دۆڕنین ری و آوردستانیش ئه روه رو سه سه  ،وه وته كهبلماندوور ش زیاتر وه ره  دهو دنیای
  ی آه و ناوانه ن له آه هنن و زبدانی مژووش پ ئه  ناومان ئه وه ته فره نه ن بهآانیشما وه نه

   ....!!!!! ڕوویاندا  لهننزا متر ئه م و آه آه و خۆیان به ران  داگیرآه خشن به به ئهآوردستان 
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