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  خالَة حةمةخالَة حةمة... ... دووبارة بوونةوةي مصذوو هةيل أةخساوة بؤ أيفراندؤم دووبارة بوونةوةي مصذوو هةيل أةخساوة بؤ أيفراندؤم 
  

 آورد خسان بۆ ی ڕه وره گهنرخ و  لكی زۆر به   باشوری آوردستاندا هه ی مژوو له وه بونه دووباره
ک  وه آانی وه  نه  ساه84   آه وه  جیابكاته و عراقه  خواروی ئه شی باشوری له  سنوری به آه
  .. آات ئه) تعریب (شی آه  و خاآهلوش ده ھا ههژدی ئه
ی بۆ آانمان  و ڕۆهین ده ئهخونی بۆ زاران ساه  هه  آه وه آردینهر سه  ی له و ئازادییه رگای ئه ده
ی  هون خهو ئهدامی خونژ  ڕانی ڕۆژگارو داڕوخانی ڕژمی سه ڕگه وه .   قوربانی  ینه آه ئه

 زیندانی  ك دابیت له ڕۆژبوو یایشیا نه خه دی و له ئه ی پوهو خه آورد خۆی  دی آه هنایه
  . ل بكات ڕوانی سزای گه ك تاوانبار چاوه وه) دام سه (بوغربدا ئه
ی  آانه دوایه لهك   یه ڕژمهو به وون بوه آۆتایی هنا آایه ی آورد هاته ئمه بۆ رجه ڵ و مه وهه ئه

م  به.. آاردابوون زمان له گه ڕهناوو ی  هو  بۆ توانه و زۆر دڕندانهرماندا  سه آوردستانیان ئاگردابوو به باشوری  آه
.. دام حسین دیكتاتۆری سه  داڕوخانی ڕژمی له.. ی مژوو وه بوونه  دووباره ند سوودمان بینی له ی آورد چه ئمه
  وه نازه خاآه سكه پاچ و ده كهردو آل  به خآه به  ل آه تواناوهزی گه له..  ساڵ ئازادی باشوری آوردستان13 له

ك آورد   وه ئمه.. پان ته ائهآان و د ته هد ههعسیان  به  حیزبیآانی ره داپۆسنه زگا  دامودهن وآامۆگا
  ..  والوه رانی تفت و تاڵ به ماورانی و گوزه  له  ،والوه تی به و برسیه به وتمان چی بوو له ستكه ده

  ئاخنیتانه ی وه  له ت بجگه ربه ی شه ڕه  آه ن به آه پیاوانی آورد خۆتان مه وره ه گ یه  ئوه مم له ڕویی ده
   آام ماه  به،دا ژار   هه ماه آام  به رتانكردوه آۆشك دوا مۆدلی ماشین سه  له گه بج، وه آانتانه قوه گیرفانه

و  ئه!! ی آورد و ژرآرده رآرده ی سه  ئه یه ئوه مم له رویی ده.. ژین و چۆن ئه رانیان چۆنه تا بزانن گوزها دهی شه
بووی  آه ه ی آه نده آاری گهزانین  و ئه  آردوه چاوانی ئمه ئاشكرای مكه ن زۆر ده آه ی خۆتان باسی ئه ییه نده گه
م ئستا ڕۆژی  به.. . فرۆشن هوت و پماند سكه ده به ن   یكه ده نان الوه به.. پاش تربوون و له خۆتانهی  ند ساه چه

 مان بن گه خۆیی آوردستان له ربه  بۆ ئازادیو سه وێ ریفراندۆمه مانه ی ئه وه  ئه آمان نییه دادگاییكردنی هیچ الیه
ن  آاندا بكه درینه رگه ارانی آوردو پشمهژ ڵ هه گه  له و آاره ئه   وه  بۆته  تا آاتیان آور نه وه نه آانمان بده) ئیمزا(

  .. آنن شانیشتان بته ر آانی سه  گوناهه  لهم و آه
و ناآرت   رخونه ده به  دیزهئاسانی  وا بهنگ ده) زار د هه دووملون و س سه (مكوتكردنی ش بزانن ده وه ئه
  ــ :آرد  هاواریان ئهموو دنیادا  ڕووی هه به آهتیان ناشكنرێ  سایه آه
نیشتمانی آوردا   هی خۆمان ل آه ره ر به  سه وه رنه وه ده)  بۆ ئازادی ، به هب.. ..  بۆ ڕیفراندۆم  به، به (
تی   سوآایه  وازله، وه ببنه عراقكی خوناوی تكشكاودا بچكۆله ی له  وه  له ست بھنن باشتره ده یی به وره گه
ر  سه  له ی خاآی آوردستانه وه وونهسكب مای آوردو تهرخان و ژرخانی  سه داڕوخانی  بژاردنی عراق بھنن آه هه
  .. ویش ر زه سه و له خشه نه
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