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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... كةن كةن لَلَضراكانيان بؤ ئصوة كوذايةوة قةتيلةيةكيان بؤ هةضراكانيان بؤ ئصوة كوذايةوة قةتيلةيةكيان بؤ هة

  
تاو   لهانی  باروو بارگه وه تی آوردستانه ڕۆژهه  له وه  هانمی الوتی رده سه له

شاری سلمانی  بۆباشوری آوردستان و له نهاتبووو   تی پچابووه دوژمنایه
 ی آه ژارانی نیشتمانه  ههزۆری  ی ربهك زۆ ی وه وه رئه به لهن ج بووبوو نیشته
ر زوو   ههو گران بوبوون،خت  ژیانكی سهتوشی  ،نوار بوو خونده  نهخۆیان

باوآی منان به آۆپانكی .. آرا دی ئه  به وه ڕوخساریانه ماندووبوون به
 ،آرێ گرتبوو ی دوو ژووری به آی قوڕینه خانویه ،آرد مای ئه  حه وه قورسه

توانی  یده هآرد ن  ماندووی ئه و بانگان هنده وه ربان آوتانه هزستانان س آه
 خۆڕاگرو م زۆر مرۆڤكی ، به!! ربانی گاوه سه  آهیدا بكات  په و رۆژه  ئهبوات بۆ بازارو بژوی

ردوو باریشدا  هه هابوو،به ك وه ك یه   وه وه الیه بوون به بوون و نه.. بونیدا ڕوی نه توانابوو له به
بوو، آاتی  هه دینی ئیسالم  ركی توندیشی به آردو باوه ندی ئه ستاییشكی زۆری خواوهوپاس و س

ی  آه می ماهخانكی تریشیان بوو،دوو آوڕو آچ دواآات بوو  سلمانی آچ و آوڕكیان هه هاتبونه
ڵ  گه یبوو، لهما تی ل هه ردایه و قۆی مه وه آرده ژیروگورجوگوڵ بوو نانی بۆمان ئهژنكی   هشۆڕ
ان دابین  خۆیرانی ژیان و گوزه ،سك ببن ستخواری آه ی ده وه یدا دوو قۆی ب ئه آه پیاوه
ریشی  سه  چارهآات گرفتار ئهمرۆڤ   آه تیه یه ردكی آۆمه ژاری ده ههم  به... آرد ئه

ی  او ئاوات و خۆزگهیلول تكشكاو هیو  شۆڕشی ئه!آات باتی زۆرتریش داواده خه  وه وته آه دوورئه
  یه ماه م بنه ی ئه وره گه آوره.. تایاندا  جاڕی ئاشبه رانی شۆڕش آه  قوربانی سه بوو بهآوردیش 

مان  ووتی ئه  و لهگرت ران هه نده و هه ره ری خۆی به ، سهیاری تۆپی پدا لزانكی باش بوو له
 نجیش آوڕی ناوه.. خانمی ماڵ رك و بوو بهژا هه آوڕه د بهشی شوی آر آه وره گه  آچه،وه گیرسایه
نگ بوو،  رخۆو بده سه  مووی ڕیش و سمی دانابوو، تابی له رمه  نهی ماڵ، وره  گه آوڕه بوو به

 ڕۆشنبیرانی  وه ردا هاته به شۆڕشی آورد گیانی به.. بوو ك ئه  خه و به میش تكه وریاو زیت، آه
و  وه كرده رسنگی دوژمنانی آورد هه سه باتیان له  ئاگری خهنوێ رله سه  یه مدیده سته وه ته م نه ئه

ی  وه درا ب ئه نجام ئه رگب ئه آی جه  چاالآییه ر ڕۆژه هه..  وه  گرێ دایهشارودیانهیواو ئاواتی 
و  ت بوون و گسكیان له آانی ناو میلله ی ڕیزه وه ریكی پاآكردنه  خه میشه هه..  س بزان آیه آه

ی تۆپیوی  الشه وبوو، زبدانی مژوویان پآردبوو له ستیان تكه ڵ ڕژمدا ده گه  له دا آه  ئه ناوانه
، هزبوو شۆڕش به.. خۆیی آوردستان ربه ئازادی و سه ڕگر بوون له ی آه و نامرۆڤانه ئه

م  به) مروشادیان دروود بۆ گیانی نه (دران سداره آانی گیران و له رآرده وو سههزب به هنده
تر  وره و گه وره هات شۆڕش گه تاده.. دا تایان نه گرت و جاڕی ئاشبه باتی ڕانه ك شۆڕش خه یه چرآه

.. بوونمۆگاآانیانا تۆقی  دراو له اقاو ئهخك دوژمنانی تی  دۆزه بوو به  شار ئه وانه بوو، شه ئه
هید  پكرێ و شه ئه  ژاره هه  م خزانه نجی ئه ناوه آدا آوڕه ه چاالآیی وك له  شه داخی گرانه

   هنده چوو آه ئه دا نه ژاره و آوڕهه الی ئه س بیری به هید بوو آه  شه ش آه وآاته بت، تائه ئه
ر  سه ند پرسیاركی له چهگومان و م  به... ریانه تۆماربكات روه موو سه و هه توانا بت ئه به
ی  وانه  ئه نگه  ئستا ڕه!!!آرد؟؟؟؟ هیدی  بوو شه سته جھشت آام ده ی خوناوی خۆی به سته جه
سان ...  وه  بناسنه  وونه ربازه م سه  رۆژگاری زوودا ئه ستۆگرتبوو له ئه یان له وآارانه یی ئه وره گه
دا آات هرش  آه زنه مه ڕینه ڕاپه  له  بوو وره  گه ژاره  هه م خزانه ی ئه  بچكۆله رچوو آوڕه سه به
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 خۆیآانی خۆیدا  ی زامه یژه په بهو بت  بریندار ئهری دوژمن  زگای داپۆسنه ر داموده  سه باته ئه
م  دوا آوڕی ئه  یه وره  گه مرۆڤه وونی ئههیدب شه به.. ی  و براآههیدان  آاروانی شه ینته گه ئه

یاندا  آه ماه ر به آی له یه م آ قوتیله به..  وه  آوژایه ژاره  هه م ماه ی ئهچرادوا  خزانه
و آاروانی  بووهڕ ڕیندا تپه ر ڕاپه سه ساڵ به ه ئستاش چوارد،وه ته داونه،آ ئاوڕكی ل كردوه هه
 ،مژووچاوی  یبینت نه چاوی آورد ئه شی نه آه  آۆتاییهو ویه ر زه سه ركی له هیدانیش سه شه
تی آوردی  رۆآایه  سه وه ته سه ری ده نگه سه لهشمان  و آاآه هك آۆمار ره سهمان  مامهآاتكدا  له
ن و  ر ژماره آانمان هه هیده  شه وه شیانه زگا نادروسته و دوو داموده نگی ئه آاری گه له.. وت ئه

ر  سه تی ناجۆری عیراق گومان له هو  دهینش  سبه نگه ، ره تدا نییه  لیستكی تایبه آانیان له ناوه
 وآات ئهجابواسن   ئاسماندا هه آانمان به رامی پرسیاره وههیدانمان دابنت و  هیدبوونی شه شه

  !!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ وه رامی ئاسمان باته وهتوانت  آ ئه
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