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آاری  ند خوداوههیوام  خوازم و به ت ده آه آۆرپهندرژی بۆ  مه  هندی دووری ڕگا ته وه رانه نده  هه له

                                           .گرانت بۆ ئاسان بكات
  رگ شاوی مه  ت لهش  آه آۆرپه ، بیتڕزت بور ر به گه م ئه ده ان ئهآت نیش یه رزم من ڕگه به

و  رگای ئه ر ده  به نه و بچوك روو بكه وره خزانت گهڕۆژك خۆت و   آه یه وه ویش ئه هیت ئ آه  دهرڕزگا
     .. جبھه  به یه م نامه ت و ئه آه آۆرپها یان رگاآه ر ده به  له)بانی و تاله بارزانی( دوو خواپداوه

   بیر ناآات و له ی خۆی له گاآه ندامی آۆمه ی بچوآترین ئه یه رآرده و سه سالوو ڕزم بۆ ئه
                           ..آات  تی بۆ درژ ده ستی یارمه شدا ده و ڕۆژی ڕه نگانه آاتی ته

      دان آورد  سه  به ببن یه آوشنده رده  دهو  تووشی ئه خۆتانآانئ همنار گه مانكاتدا ئه هه  له وه
                                      ..بت ڕزگاریان رگ مه  له تا داتی ئه  خونیان

  ندك   هه م ئوه  به ئوه دات به رآورد خون ئه آورد دنیابن هه ن به  خون بده من نام ئوه
  كی و خهآات  ڕاوآتان نه توشی ده وانه  و شه  بت تا ویژدانتان ڕۆژانه وه  آورده چاوتان له

گای آوردی بمریت  ندامكی آۆمه ر ئه م هه آۆتاییشدا ئه  لهمرت تانیدا نه ره  بده آوردیش له
  ...                           ی آورد بزانن رآرده سه ر خۆتان به  گه مرێ ئه نگكتان ده ش ده ئوه
زنی   دڵ تهوای  بت پزیشكان هه ن خوداوه الیه كراوی لهی رگی دیار ۆژی مهی ڕ وه  پش ئه نداهم م ئه
ردووالتان  هه  و لهبین نه  نگ بۆ خوا هه هن با د  سامانتان ڕزگاری بكه هم ل آه  به رگیان پ داوه مه
لتان ند نجنن باخواوه ڕه ش مه  یه و دایك و باوك و آۆرپه دی ئهنجنن  ڕه بین،،دمان مهترزیز
  ....نجیت ره نه
     ناوه رگای ئیوه  ده  لهانڕووم تانیا بمرت ره  بده ت مناك له وه  بۆ دوو ده رمه شهڕزان  به

من زانن  كی ده ازاری خهئ ی به وانه ندو ئه خواوهن ،سوپاس بۆ یی خۆتان دیاری بكه وره ش گه ئوه
            ..ی خۆم  آه ه)ئیم(ناونیشانی  م به آه هرام د ڕوانی وه چاوه
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آدابیت  ر رۆژنامه  هه  چاپ له  به یینه  بگه یه م نامه  ئهد حمه  ئهران عزیز رز آاك آامه به
  ندانی ، ڵ ڕزمدا بۆ آارمه  گه  له وه یخونته  دهركی زۆرت  خه باشتره)یتوهاو(

و   ئه  آه ولیره دانیشتوی شاری هه// ران عزیز احمد  دیلمان آامه / م منداه ڕزان ناوی ئه به
و       لهوه   بخوندنهنت ڕی آوردستان  ر ماپه گه ها ئه روه هه  خشیوه رزتان به  به ی به ییه وره گه

                                                               بت رده ئاگاداریتان زۆرت  وه ته بابه
 

Administrator
kn


