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  خالَة حةمةخالَة حةمة... ... مذدةي دروستبوونةوةي عصراقي عةرةيب و داطرتين ئاآلي كورد لة عصراقضيةكان بصت مذدةي دروستبوونةوةي عصراقي عةرةيب و داطرتين ئاآلي كورد لة عصراقضيةكان بصت 
  

 چاوشۆڕی و داری و ژاری و نه  ههتی و سوآایه ری و ده ربه ت و ناخۆشی وده زاله رچی ڕه هه

رو پو له آه نفال آردنی مشك و رتكردنی زمان وئه شاندن و په وه و شواندن و ههرشۆڕی  سه
و   آاولكاری و شواندنی ژینگه ورخان و ژرخان  گاو ڕوخاندنی سه تی آۆمه سایه آلتورو آه

  ك له یه آورد ڕژمهقانی  رو وه له  پهڵ و واو قاتوقی ئاژه  و ههوپیسكردنی ئاسوتانی دارستان و 
 نی  بۆگهڕژمی یان آهمین   دواهه گاته  تاده رپرسیاره بهبی  ره عهتی عیاقی  وه آانی ده آه دوایه

آورد كی   نیشتمانی آوردو خه  چونكه ویسته نه گه بهش  وه هئ، بوو) حسین دام سه (دیكتاتۆری
  وم آه ی یه آانی قادسییه ی آوڕه رستیانه په وه ته دژوارو نه   و هرشه ندی ئه رمه ره و زه یشانهن

 ! ! .. رهنا یان دهم  ی دووهه آه وانه پاهمشككدا   آونه له  آهنبووخونژی  مین قادسییه دواهه
  هب، ند ساڵ جارك رچه هه و   وه نه  ناآه لالدانه جهو رانی آورد س له  سه رنجاآشه ی سه وه ئه

 ری و گرتن وخونشتن و ردیسه تی و ده هامه ونه ئهو قۆآانیان   ژرچه وه نه مانبه ك ئه بیانویه

یش ژار وههدیو ی خرنه رگه و پشمه وه هدات ده رهه  سه و جینۆسایده  آگهگوندوژاربارانی شارو
رزین و  له و هه رماو سۆه سه هل، والوه الو به ی حه وبۆه  و ورتهقی مان ڕه وبون و نانهوماند له
گهبكی یی  جتو سواڵ چ شتنابت  ك نه وهپیاوانیش  وره گه، تریان پباران  نهو بایان دیب
، ن آه  خۆیان قوتار ئه داشكان و داچون و نوچدانه و له  رشه سه بن و  آه شده ست دابه قده هه
گرین   ئهخۆیی ربه ئازادی و سهنوێ بۆ رله و ماكداو سهمو هه ن به آه زیندان و ترس ئهرگ و  مه

غان  قهتا   آدا گژیه  به وه نه آه  ئهش ژارو ساویلكه هه  ی آوڕه ئمه، ن آه ن و بۆآوردستان ئه شیوه
  ! ! .. بۆ خۆیان و ماڵ و مندایانبین 
ڕابوردو  لهزمون   ئه زابن شاره وانیش شوانكی نه وین و ئه ل پشیان بكه ك مگه ی وه م تاآه به
  ! ! ! .... ن  گورگان خوارومان بده  بهن وگر رنه وه

  و یان داگرتین   ئاآهواندا نگی ئه هنگ و پارس ب سهتی  وه ژر چنگی دوو ده وا له.... ی تاآه
  ! ! ! ! . هاڕن بژاردنیش ئاغاآانیان ئسك و پروسكمان ئه دوای هه
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