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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا..!! ... ..!! ... دةنطي خؤم نادةم دوو دةولَةيت كوردي هةلَبوةشصنمةوةدةنطي خؤم نادةم دوو دةولَةيت كوردي هةلَبوةشصنمةوة

  
 به  ،شواندوهو بچوآی  وره پوچ مشكی گه ی مایهت وه ی دووده  هاژوو هوژه سانكی دوورودرژه

 ن بكه آتر تی یه رئسك دژایه تا سه  آورد آهیین آانی سبه وه هزری نهر  سه ك آاری آردۆته یه شوه 
ش   بهبرسی چاو خۆری نهتی تر وه سانكی دوورودرژ دووده. شك بت آتری به یه آانیان له وهوچا
ی ناجۆر  مه ندی خۆیان گه وه رژه وبه رام زووی مه ئاره و به شكردوه  دابه50  به50ی ڕژه آوردستانیان به له
آان  خواروخچه آاره موو  هه  و،ن آه  دهآانیان ن بوه  بۆگه ته سه  ژر دهتانی ره كی بده خه به
فرۆشن و  ی دهی آورد ئمه  بهوتن رآه سه به، ی آوردیان داوه دی آشه هراوین له آی ژه قۆیه چه آه

  .. .. !رپنابت  هه  آه خۆیانه آانی  قوه قامی آوردی و گیرفانه بوونی شه  هشی دوو پارچ آه نرخه
ل  ك مگه وهری آوردا بشكنن و  سه ئاردكیتر له وێ آاسه یانه ده  ھوڕه مل ته وه و دوو ده ر ئه ئستاش هه

بیدا  ره عراقی عه  له  ی آه رامه  مهو ن،به بژاردنی عراق پش خۆیان بده و هه ره كی سڤیلی آورد به خه
قوشی  نگاوی شه ژه آی آورسییه ند وچه) زاری پۆستی وه ( و آایه تكی دیموآراتی فیدراڵ بته وه ده

ر باشوری  سه تدارن به سه دهدوو ت و  وه دهدوو آاتكداخۆیان  له ،وت بكهر ماندا به رله په بتوانایان له
س ناتوان  و آه! !نگن ی بده مانكی گوایه رله نی په خۆیان خاوه..  وه هكی خه خاك و به به آوردستانا

ك  رج یه مه بهن ) نا (یاخود) ئا (مانیر نی هزو دارایی و فه خۆیان خاوه..  بكات ویاندا وورتهڕ  له
ی  آه دیوه  خرنه ن شارهمینیا دواهه داوه آهتس ده ی باشوریان له  نیوه وون و بگرهچ  نهپش و  ره نگاو به هه
  .. .. .  رآوآه آه

   به  تیه سوآایهموو و هه ئه  آه  ی آورده رزكیان الی ئمه قه چ   آه یه  دژ بهم دوو زلحۆرته  من نازانم ئه 
ڕی   آا ئاگری شه ترست نه لیان ئه  خونی بۆ داون و وه گیان وآرده آورد به   آه. هنن ئهشانماندا 

  ر سنوری آوردستان له م گه آۆتاییشدا ئه له.. .. .  قوربانی نه آانمان بكه هو و نه وه نه براآوژی خۆش بكه
 ر سه له مۆرآراوی   بهنرت آانی فیدڕایدا نه  شوه ماف وموو هه و دان به وه آرته یانهج ووتی عراق

 ناجۆرو  آاره موو هه بهی خۆمان     زۆرداره ته وه دوو دهو  ئه ئمهآاندا  آگرتوه یه وه ته ستی نه ده
نفال و آیمیایی  ئه   آهنی عراقآا وانه پاهخوناوی و  تكی پاش وه ده   بهوه ناگۆرینه  وه آانیانه خراپه

  .. .  ستۆدایه  ئه  آوردوستانیان لهباران و آاولكاری
..  آاڵ بت رك زرآه  سه:م  ده  من  ئستاوه ر له سه آرایه مان یه  تازه و آوه ئه یشآوردك  وهر  گه خۆ ئه

   .. .. تان ب پیرۆزم وه شه و ژرآرده رآرده سه به.. بت خواردنی داڵ بت ده.. 
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