
  آوردستانیانی ده ره وه و ده ستوور
 

  آوردستانیانی ده ره وه سه ره ڕای دووری و دابانی ده یان ساه له نیشتیمان،
  له گه ڵ جیاوزی یه زۆر وگه وره آانی ئه وێ و ئره ، سه ره ڕای سووتان و نامۆبوون،

   مان،  و نیشتیمانی و نه ته وه یی یه آانی گه له آه هه میشه له ڕووداوه ڕامیاری
 ترس و تیرۆری پیاوانی سه ر به  .ئاماده بوونی دیار و آاریگه ریان هه بووه و ده بت

  باوزخانه آانی داگیرآه ران ، هه رگیز هه وستی آوردانه و شۆڕشگرانه ی تاآی
سه ره ڕای ڕۆژانه له شونه آانی وه آوو  . آوردستانی الواز و په راوز نه آردووه 

نی خوندن ڕووبه ڕووی بیرآردنه وه ی داگیرآه رانه ی نه ته وه سه ر آار و آۆرسه آا
  .ده سته آانی آوردستانیش و جیھانی عه ره ب ده بنه وه

  بوونی سه دان آۆڕو آۆمه ه و ڕۆژنامه و ڕادیۆ و ته له فیزۆن و سه لماندنی ئه آتیڤ    
ی یان ده سه تی  بوونی آوردستانیانه آه زۆربه یان ب ئه وه ی الیه نكی آورد

  .آوردی له باشووردا هیچ آۆمه آكی پ بكات
  گه ر به پانۆرامای خۆپیشاندان و مانگرتن و آۆڕ و پرسه نامه نیشتیمانیه آان دا 

نموونه ی ئه رشیف آراو ده بینین آه گه واهی  بچینه وه ئه وه سه دان و هه زاران
  .ڕاستی بۆچونه آه مانه

  سیگناكی نگه تیڤه آه ده بت ڕه شنووسی ده ستووردواخستن و درژآردنه وه ی 
  .گه لی آوردستان باش مه ترسیه آانی بخونته وه

  بۆیه ئه رآی هه موو آۆمه ه و ڕكخراوو پارت و داموده زگا و هه موو آوردستانیه آه
له هه نده ران آه خۆپیشاندنی گه وره گه وره بۆ به رده م باره گای نونه ته وه یی 

ان و باوزخانه ی ئه مریكا و به ریتانیا و هاوپه یمانان ڕك بخه ن و داواآانی یه آ
خه كی آوردستان بكه نه فشار و هه وسستی آوردستانی شاندی آوردی له به غداد 

  .پ به هز بكه ن
  له گه ڵ هه موو پرسیاره آانی ناو چوارچوه ی ئه م باسه،یه ك هاوآشه ی واهه یه،

  له) الیه نی عه ره بی عراقی -سه رآردایه تی ده سه تی آوردی( نوانله ملمالنی 
   نه جوونی آوردستانیانی هه نده ران دۆخی دووڕیانی نیشتیمانی و نه ته وه ییدا ،

  ..... .چۆن ده خونرته وه
آه به بوای من پوست به هیچ ئاماژه یه ك ناآات ، آه ده بووا گه وره ترین ڕپوان 

  ...شاندان ده بت ئه م حه فته یه سه رتاسه ری جیھان بگرته وهو خۆپی
  

  شرزاد خه راجیانی
   

 


