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  رمیانی  لۆ گه باوآی هه...   آان هاتوه د گولپی آاتی ئاشكراآردنی راستیه مه فایق محه. رز د بۆبه

  
رسورمان بوو  ی سه وه م ئه به، رزت ی به آه ی نووسینه وه خوندنه رزم زۆر دلشاد بووم به به

،  شارداوه دلی خۆتا حه ه ل م روداوه رزت چۆن ئه به بوو آه وه  واران ئه زۆر خونده الی من و له
ی  و سوینده  ئه ی پزیشكیت وه لگری بروانامه نی هه راستی خاوه رزت به به ن آه گه ئه وه ئه وه

نابت هیچ   آه ویت آردوه یره  په وه زۆر زیاده دا به آه رگرتنی بروانامه آاتی وه خواردبووت له
 بوویت  رده روه تیدا په ی آه وخزانه ۆ ئه ب وه رته گه ش ئه مه ئه یت وه ك آاشكرابكه نھنیه
،  وه ت بو آردۆته و نووسینه ئیستا ئه  آه  هۆی چی بوه یه وه رنجی راآش ئه م سه به. زیاتر
ی راستی وایان  رزانه و به  ئه هاتوه وه  آاتی ئه وه. رزت  بۆ به وه رته گه ش ئه م هۆیه ئه وه

ش آردنی آوردوستان  راستی لپرسراوانی دابه  به چونكه، ن  با ئاشكرای بكه شار دراوه الحه
ستن با  وه  ئیتر چیتر نه  آه هیدان آردوه خاك وخونی شه آوردوستانی دلسۆز به وای له
زۆر  وه.  ئیستای آوردوستان دا  به وه لپرسراوان چاۆك بخشننه آان آاشكرا بكرت و راستیه

  وه گرته  ئه وانه رووی ئه،  و رووی داوه وردوستان وتراوهآ  له  آه ی راستی هیه رگوروشته سه
. ن آه هیدان ئه  آوردوستان وخونی شه تاوان باران دژ به) پشتگیری(ی یاخوت  دالده آه
جوابی ی آوردوستانی بریاری  وه  بۆئه وه ك بگرمه یه رگوورشته دا سه وێ لره مه ئه وه
رو  به روه ی به  زۆرینه وآاته ئه شاری سلیمانی وه همن مامۆستا بووم ل.  بدات وپرسیاره ئه

مان   هه ر به  ئستاش زۆریان هه ممكنه آان بوون آه  خۆفرۆشه لپرسراوانی آوردوستان آورده
بینی  آكیان ئه  یه وسا آه  الیان ئه  گۆراوه وه س ئه ن به آه آوردوستان آارئه آاروو جیگا له

آك  یه وه. )م وره ل گه به(لن  م ئستا ئه به) نعم سیدی(ووت یان  تربوو ئه وره خۆیان گه له
 بوو رۆژك محمدپیرۆزناوی  ی سلیمانی بوو آه رده روه ری په به روه  به رانه به روه وبه له

پاش  وه. آانی سلیمانی رانی قوتابخانه به روه ی مامۆستاو به زۆرینه آی آرد به یه وه آۆبوونه
  ن واته ده ن پیشان ئه ب الیه تائستا خۆیان به ی آه وانه ی ئه رباره  دهی زۆری ووت وه ئه
وێ  مه ئه وه. و زمان حالی ئه به بی ره عسی عه  پارتی به رآرده  ریزی پارتی سه ته هاتونه نه
و بریاری  وه نه باش بیری ل بكه وه رۆیشتنه ی آه وه آتان بۆ بلم بۆئه یه ند ووته آۆتایدا چه له
آرن یازیندانی  آوژرن یا ئیعدام ئه ئه ی آه و آوردانه ئه( (.... ؟؟؟ ئینجا ووتی تان بدهخۆ
وا  آه وه ره ی ده وانه ی ئه راستی دا ووته له  و آوردانه ئه. رووخنن آانیان ئه یا خانوه وه آرن ئه
و  ی ئهس وآار ی جگای خۆیان چاآتربت و آه وه لیان فریوانوون بۆئه ن هه وه شاخه به

  وه رته گه آانتان ئه  هۆی آوشتن و گرتنی الوه م نازانن آه دلسۆزیان دابنن به  به آوژراوانه
ن  وه ره ده م له ل حزبی قائیدن و به گه راستی دا له  له بۆ دلسۆزانی خاآی عراق آه

  بۆیه.  سپاردوهیان پ  آه  ی آاره وآورده ی ئه وه گات پش ئه موو ئیخباراتكمان پ ئه هه وه
ها  روه هه وه. آرێ ستگیر ئه آی بال شكاو ده یه آه ك چۆله ی وه آه نجام دانی آاره پش ئه

تكی آوردی  وله وا ده عسی ئه به موو آورد بب به ر هه گه  ئهآانی دا ووتی ی قسه درژه له
خۆمانن  ر به سه  آه وه ره ی ده وانه ئه وێ آه آه ر ئه وسا بۆتان ده ب و ئه عسی دروست ئه به
  وه بته شیمان ئه آۆتایدا په عسی له  به ب به ی ئستا نه وه ش باش بزانن ئه وه ئه وه. آن

 آان بت بۆج عسیه ستی به روانی ده ب وچاوه دواوه ب له رئه  ناتوان بژی هه چونكه
ی  وه م بۆئه آه وتان ئهی ئیمزاآرا قه ره روانی وه لساو ووتی چاوه هه. آانی ج آردنی آاره به

م  ویدا ئه خه د پیرۆز له مه لم تۆبلی محه دا ئه من لره......  وه  ریزی حزبی قائیده بنه
خۆیان دابوون وائیستا ) +ڕ مه له ( ی آه وانه دیب و ئه ئستایی نهی آوردوستانی  رزگارییه
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ن  یان ناآه قسه س به هن آ آه  آوردوستانیان هاوارئه ست و مسئوولن وه ده ر آاربه هه
  رگه هیدان و پشمه س وآاری شه آه وه.  ر ب سوود بوه م هه آانیشیان ئاشكرا بوو به یلهفا

هنن و  آاتی پ ویستا ناویان ئه نھا له ته س به آان به  دلسۆزه آان و آورده  درینه دلسۆزه
 بۆ لپرسراوانی  پرسیار نیهز دپیرۆ مه ی محه یه م ووته ئایا ئه....... ن آه هاواریان بۆئه
ش آردنی آوردوستان و خۆیان   هۆی دابه ته ی بوونه وانه ی ئه رباره آوردوستان ده

  وه شی بمنته دوو به ر به وێ آوردوستان هه یانه زانن و ئه دلسۆزی آورد ئه وان به ئه الی له
 خۆیان  ربه سه.. ڕ مه له+ر داخوازی گوی خۆیان؟؟؟؟؟؟؟  به له


