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 بان هری و م هور گه ی خوایناو هب
  

    باشووری آوردستانباشووری آوردستان  لهله  آانی بباسآانی بباس  تی هۆزهتی هۆزه  رآردایهرآردایه  میندارتی و سهمیندارتی و سه   ئه ئه  وازك لهوازك له  بانگهبانگه
  
وانýa@ôÝÈ@íäìbÉmý@ì@õíÕnÜa@ì@Üa@ôÝÈíä@ìbÉmì(رمی فه  ده وره آو خوای گه وه  )ثم والع
  
  دا آورد پویستی پیه م ڕۆژه ، له نهز  خۆیدا شۆڕشكی مه ستوور له  ده به نگدان ده:  زمینهخ

ی دوژمنانی و  آمه  چه  هۆی ڕزگاری بوونمان له بته بت، ده رزده ربه پی ی سه مان  آه خاآه
نگدانمان   ده ین بیبین، به ناغهَم قو  ی ئهێڕ  چاوه وه مانه  درزه یكورد له ران، ئمه داگیرآه

 زانن آو خۆتان ده ، وه شكراوه به م آوردستانه ك بۆ ئهرد ر به  سه ینه خه ردك ده  به به  به
  مه  ئه پجراوه  قۆناغكینه باتی آوردیش زنجیره ژین خه  ووتكی داخراودا ده  له ئمه

 ری روه ل په  گه  به ست آردنه نگدان هه  چونمان بۆ ده  بیبرین، به  پویسته خته قۆناغكی سه
باتدا بووبین بۆ آورد،   خه نمان له مه درژایی ته  به  وایه هو آو ئه ری وه روه و نیشتمان په

  شیری  به نگدانه وتن، ده ر آه  سه  به نگدانه ویژدان، ده  به نگدانه ستوور ده  ده نگدان به ده
  له ر ، آیانی سیاسی هه  بووه سته ر ژر ده  آورد هه  های ساه زانن ساه دایكمان، خۆتان ده

  ، بۆ یه آانی آورده آه دوای یه ك له  یه باغی شۆرشه ستوور قه  ده نگدان به ده  باتدا بووه خه
نگك  ده  تاقه.  وه  دته  به ر به چین هه  نه لن ئمه  و نه وه نه ده ین پاڵ نه آه داواتان لی ده

رك و  روه په موو نیشتمان  هه  داوا له  وه ر لره  آانیشمان هه وه  بۆآورد، بۆ نه آه یه قه
ین،  ده مان نه آه له گه ست ده لكی زین له ین بۆآات ژمرك هه آه  ده له م گه دسۆزكی ئه

ی خورنین  نه رك خۆمان سه)  دان نه خه ست مه  ی دهێگر: (رموون فه ك باپیرانمان ده وه
  بینه ، دههنی رده ده ڕ و داڵ چاومان په ر چه  گۆشتی سه بینه س بۆ مان ناخورنی، ده آه

زان بوون،  باپیرانمان گل و نه ن  پمان ئه خته و وه آانی دواڕۆژمان ئه وه ی نه ی تانه جگه
 با  بۆیه) . بت ك نۆبت و نه نه  مشت بت شت بت له هه: (رموون فه آو باپیرانمان ده وه

 ببین، ئیتر هیوای  غهم قۆنا خوا ئه  ت له ست و قووه ده ست له ین و ده الدا آه ردی به چاآی مه
 . . . خواو الی نیشتمان ن الی رفراز آه خوازین خۆتان سه وتنتان بۆ ده رآه سه
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