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رآوآی بوو،  وار آه ڕز خوشكه هه تكی به به مه با ئه. یه م شوه آوردسات بۆچی به

ڕی آوردستان نت  له ماپه 10/27/04له ڕۆژی . ر آوردسات نوسیبووی سه له
  .وه بوآرایه

:  وه بیر آه ده باریشم هاته جه .ی د آه ته وه، بابه م خونده ته  بابهم ئهآه 
یان  ها ده روه هه. رآوك آردووه شی آه و پارتی مۆدلكی خراپیان پشكه تی آیه یه

و دو  ی بۆته قوربانی ملمالنی ئه رآوآه و آه ئه. رآوك ر آه سه و تامانی تر له ت بابه
ی له  ڕۆژهو  ئه ر بوو ی ئۆآتۆبه25 ڕۆژی ی ی داخ بوو  ئوارهی زۆر ج وه ئه. زلھزه

زرۆوه له پش آوردسات  به تامهمنیش  ڕوه چوو رد به كی زه خۆپیشاندانكرآو آه
و باسی  نگ رچی ده وه هه به داخه! رآوك چی ڕووی داوه تی ڤی دانیشتم داخۆ له آه

و خۆپیشاندانه  ه باسی ئهو ندیهیه خو هراوی هه و ژه رقاوی و زه الوی و عه سیستانی
وه  ئه. سابوون آان پھه زانن بۆ چونكه بڤه  ده.آرد رآوآی نه  آهی   یا گچكهی وره گه
نین به  ر، ل ئاماده ن بۆ داگیرآه چ بكه ن مل آه ئاماده!! ر حای آورد بووه هه
تۆی : نی ۆتهآورد گ. ن رزی آار بكه وه ره وه به هه آه یه ندی به و شكۆمه ری روه سه

، تی اردنه بۆ جگرایهژب ی هه په وه هه زان ئه كیش ده موو خه خۆ هه. شان پكنه
  .ن رآوك ئاماده بۆیه له آه

مان بۆ  هویش ك ئه دانی وه و سه یان و ده وار ڕزدار هه و هیواآانی یی تی گله رائه به
  آه نازی ی  به ساچووه هو دوو هز آانی ئه موو ساتك له ساته زار بوونی هه رمه شه
ی و تكا رآوك آانی آه ازه ب نازهموو ن به ههبستان  ره عهرمای  و گه الوی عه

موو شتك  ر هه سه یاند له نگه اڕایر له ئستا  ند ڕۆژك به چه. وه آوردستان ناگۆڕنه
 بۆ ننزا  ده؟ بوور چی سه لهو آۆك بوونه مژووییه  مان زانی ئه نهم  پكھاتوون، به

 پك یشر هیچ شتك سه له. ن یه وان پكھاتوون آه پكنه ئهیاند؟ چونكه  گه ڕایاننه
، به نووسی آورد به چاره. لی آورد اآانی گهبه هیو ب ت هاتوون تایبه نه

  .رآوآیش نووسی آه چاره
ری ورانكاری  ی شه راره م شه آه ن آه یه پك نایهو شتانه  لهر هیچ شت  سه له

آانیانه له  ته و سكه ری پكھاتوون پاراستنی ده سه ی له وه ئه. وه وته ناوخۆی لكه
رۆك  رد بۆ سه ی زهی جگرك وه و به مانه ویش فیفتی فیفتی بوونه غدا، ئه به
و دوو  وازوعی ئه و ته یی وره ش له گه وه ئه. الوی  بۆ عهسكیش و جگركی آه ری ممه شه

و  ن آه رده آارده  پشت پههوان ل یه ئه وه گرنگ ئه. وجوده یه، حسن الظن مه زلھزه



 با هاوار خانیش دی. وه نه ده وه گرێ ده یمهظ  به عیراقی عه بیب شیمالی حه
ب پشت  ش ده ان ل دت، ئمهیبرا بچووآیوان  چونكه ئه ،له آوردساتنج  ڕه نه

  . ستین ل ببه هاتووی گه  له بن نهبه هزی
و دسۆز له ترسان نیه ناوی خۆی  ر آوردكی پاك ڕوحی آوردكیش، ڕوحی هه

ستووره به هیواو  ی خۆی دایه، پشت ئه آه وه ته ری نه نگه سه نانوس، چونكه له
و  ر ئه سه نوسینم ناڕازیبوونكه له كو ناونه به. موو تاآكی آورد ئاواتی هه
ین  راوردی بكه ر به گه ن ئه پم ده. ی باشووری آوردستان  شاخداره یهدیموآرات

م آورد بۆ  ده. موو آوڕی ناب رودراوسیان مۆدلكی باشه، شتیش ب آه ڵ ده گه له
و  دی به آورد بۆ قائیدی ئه. آردبوو آان شۆڕشی نه حسه ته نه ی ئیماڕه وه ژیاندنه

رو  وهه ی گه وه ڕاندنه آورد بۆ گه. آردووه شۆڕشی نهو حیزبی قائید  روره دو زه وحه ئه
بۆ . و ڕزگاری خۆیی ربه واوی ئازادی، دیموآراسی، سه مانا شۆڕشی آردووه، مانای ته

ی آورد به  میان ڕۆه آه. یبه و ڕزگاری عه ر بشترسین له پاراستن گه پتان وایه ئه
قی  ر عه ق هه عه. گۆڕاوه نهوانه  قی ئه رو عه وهه گه. رگی آوشتووه مه له جه ئه
ر له  موومان هه گۆڕێ ژیانی هه قیش نه تا عه. گۆڕاوه و نه می ڕژمی آۆنه رده سه
ی زل بۆ  و دوو زلھزه  نیه بۆ ئه وه شم له ڕق لبوونه و نوسینه ئه. ب ترسیدا ده مه

   .ی ب زلھزه ته و میلله تباریمه بۆ ئه فه كو له خه به.  و حیزب عائیله
  
   


