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  هاوار ...  آوردستان موو ڕزلنانك له نی هه  خاوه بنه ی ده وانه بۆ ئه
 

موو  ی هه نم بۆوه دڵ پكه وی به مه  ده نده وه  لتان دڵ پم ئه م هنده ست پیبكه  ده وه آوتانه نازانم له
  .... شداربوو و هاوڕیانی آوردستان نت موو به بۆ هه...... ژم می دم هه خه
فھومكتان  زیزم مه ی عه  ئوه وه آه ناونیشانه  له نگه م ڕه و ده آه ته  ناخی بابه چمه است دهآ یه
  .  ؟؟ و داخم بۆچییه........  ستم چیه به رگرتبت و بزانن مه وه
)  انهآ وره گه ( یاندنه زگا ڕاگه ده آی له ناویه له بنن آه  هه ه ته و مه ر توانیتان ئه گه ئه... ڕزان به
  ........ شتنی ناخم ناآا هه ندن و پویست به  بۆخۆتان بیرمه دیاره وه ئه
 نووسان  ر ڕۆژنامه سه  مرۆڤ آاتی ڕزلنان به ك تاآه ن یه ڕبكه وی بلم باوه مه دا ده ی لره وه ئه

ۆخا قبوڵ نووس شوآر ب ڕۆژنامه ی خۆیدا و خۆی آرد به آه گژ واسیته س چوو به آه ش آرا فالنه دابه
وانی  پاه  بووبه مجاره س ئه مان آه رهه رچوو هه آان ده  درینه رزشوانه آاتی ڕزلنان بۆ وه.... آرا

دنیام .. ن قبوكرا یش بت گرنگ قبوڵ بكری، و فعله) بازدان ( آه آان جا با یاریه رزشیه  وه یاریه
رو   فیته بته س بیدودی ده مان آه بی، هه سازی باآور هه رانی پیشه ر ڕۆژك ڕزلنان بۆ فیته گه ئه
م  و به م وته م به  چۆن گاته یرآه ئاخر تۆسه........... آری ی دنیو قبوڵ ده آه تی پیاوه رنا خزمه هه
  یه م هه گه ش به وانه بۆئه........  دایه تی بگانه خزمه  له میشه هه یت آه  نه ته م حكومه و به ستوره ده

  تكی وایبوو ببته ر خواخوای فرسه  سه آان پشتر ژیانی بردبووه زاو ناحیه گوندو قه له ك آه یه ئاواره
ر آابرای  سه شیانی بۆ چووه مه شوآر بۆخوا ئه.  وه حزبكدا شۆرآاته ڕی ناوخۆو خۆی به شه

   .ند آرا ش ناوزه وشاره آی ئه یه هاووتی پله و به  ئاواره شارو بووه هاته) ماستاوچی(
وی   زه تی تائستا پارچه یه  ڕاآش ڕاآشه میشه  و هه یه وشاره كی ئه ی خه وه ڕتان بت ئه باوه
وی  یه  ده پیدایه ی چه باخه میش له وی و هی سییه  زه ش تائستا دووپارچه آه  ئاواره وتوه آه رنه به
قوربان، ...... (زیران بدات و بی  وهنی نجوومه آانی ئه رپرسه به آك له رگای یه ده ك له یه سیله وه به

زتان ِڕی نابی به ر جه گه م، ئه رزه م تاآو ئستاش بی عه آه آاردهTV  فنه م، له ناگه م بیپه ئاواره
  مه ئه........... تتام خزمه م له آه یهTV من تامردن خۆم و ----------- تكتان نھا خه رموون بۆ ته بفه
  . آا ش پیس ده آه یهTV ناوی  یه  ئاماده آه تیه هی خۆی بۆ ماستاوچی وه بیله
ناو  آارو به ندی آابرای ئاماده وه رژه ش بۆ به دواوه له) ڕاشكاوی به ( یه ك هه یه رنامه ن به یرآه سه

و دواتر  رنامه  میوانی به یكاته آاست ده بت یه رپرسك هه و به رمانگه ر فه هه شكار ئیشی به پشكه
 ژر  چته  ده یه شاشه ز به  ی حه نده وه ریش ئه سه رپرسی قوڕبه آا به رده یسه پی مهی خۆی  آه آاره
و  رشاشه  سه زی لیبت بته ك جاركی تر حه وه نه..... شكار ئیبی چی آانی آابرای پشكه رمانه فه

  . ....ر خۆیدا پژاندبی سه ورووپایشی به رامی ئه ردابی و بۆن و به به قاتكی نوتری له
 و  تا آریی شوققه ڕی ناوخۆن هه ناو هی شه به ی آه و ئاوارانه رباسكی تر ئه  سه ئاتوخوا بابمه

شتان   پشكه وه ڕز و سوپاسه آری به ك دروستده یه رشوققه  هه نیه وه ی ئه  ئه وه ته خانووشیان بۆ باوه
  .. آانتان نتان بت یا سوراو سپیاوی ژنهآا ی منداه)  حفازه(ترسم بۆ   ده  بۆچییه یه  و سولفه آریئه ده
 وای  ماوه ی نه تان خوارد خۆ هنده وشاره كی ئه ؟ خه......... آن ئینجا بۆ یه  پله خوا بابه به
و  س زاده آان ئه ر شاریه سه قوڕتان به... ن وی مرۆڤیش لوش آه  زه رگرتنی سیتا چوار پارچه وه
آان  آان ئاواره رپووچه ڵ ڕووخانی آه گه ك له وه  بگرن نه وه قه ست به آان، بۆن ده ولریه هه

  . ن ولر بنیادبكه هه ی شارستانیتر بۆخۆیان له آی دیكه یه ندبن تیایدا و قه سوودمه
یی چی  تۆده.......  ویه س زاده  ئه  ئستا بابه وه وی بواته ق نایه شه ی به یه وئاواره  ئه یه وه ئائه
  .  وه  جوان بخوننه ته و بابه آانمان ئه رپرسه م به آه زده پش مالئاوا حه.  بهنگ  ربیده هه
 


