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ی وه زیری پوپاگه نده ی رژم )سه حاف( ئۆپه راسیۆنه آانی ئازادی عراقله  سه ره تای: ئوم قه سر
چووه به رده م ونه" مردمنداك"ازاد آرا به پو له  سه ریان بده ن، آاتك ئوم قه سر ئ: گوتی   

.یه آی گه وره ی دآتاتۆرو به پو بــــه ربووه ده م و چاوی  
له باآووری به سره رۆژنامه وانكی آوه یت تی ڤی له  هاووتی یه آی پرسی هه ستت چی یه؟: به سره  
ده مانه وت ئازابین،ته  ها تربینسوپاسی سه ره ك بۆش ده آه م ،بابه  ئارامی بته  ناوه وه و : گوتی  

تی یه داوای نان و ئازادی ده آرد آه  دوو مافی سرووشتی مرۆڤن و بــه بربین، ئه م هاووته نھا ت 
. ئه وان مرۆڤ آۆیله یه  

دا سه دان آه س آۆببوونه وه و له  هه وی روخاندنی په یكه ره  گه وره آه ی )فردوس(له مه یدانی : به غدا  
تۆردا بوون ، سه ربازكی ئه مریكی به په یكه ره آه دا سه رآه وت و به ئای ئه مریكا رووی سه دامیدآتا  

 داپۆشی، دوای چه ند ده قیقه یه ك ئاآه ی لكرده وه و ئنجا الوكی عراقی ئایه آی عراقی آۆنی
ه و زنجیركیان آرده مل و  بهب ئه هو ئه آبه ری  له ملی ئاند، داوی ئه وه ئه ویشیان لكرده و  

 زریپۆشك رایانكشاو رووخاندیان، داپۆشینی رووی سه دام به  ئای ئه مریكا هیچ واتایه آی نه بوو
.ته نھا ئه وه نه بت، آه  سه دام تا ئستا ئه مریكی بووه و ئه وانیش شاردیانه وه  

  گیانی چوونه  ناو شاری تكریته وه، هزه آانی مارینز پاش بۆردومانكی آه م و ب زیانی: تكریت
 له شاری تكریت دا ژماره ی په یكه ره آانی دآتاتۆر زۆرن ،به م تا ستا هیچ پــــــــــــه یكه ركیان
 نه شكاندووه، هزه آانی هاوپه یمانان ته نھا له و شونانه دا په یكه ره آانی سه دام ده شكنن آـــــــه 

.بوون ، له به ر ئه وه  تكریتیه آان خۆشیان ده وت تا ستا ماوون) سه دام(خه كه آه دژی   
ویه آی زۆری به خۆوه بینی: موسشاره آه پش ،نج له  موسدوای خۆبه ده سته وه دانی فه یله قی پ  

.تانكردنی فه رمانگه و زانكۆ و بانكه آان راسته وخۆ به هۆی آه ناه ئاسمانییه آانه وه ده گواسترایه وه  
 له  آاتكدا تانچیانی عه ره ب و جاشه  آۆنه آانی رژم به  گونیه  پاره ی بانكه آه یان ده برد و هات و
 هاوار و ته قه بوو ، خه ككی تر پاره یان ده دڕاند،شیرینی فرۆشك به خۆیی   و عه ڕه بانه آه یه وه هاته

تك بفرۆشت، سه ره تا وه زعه آه ســــــــــه رنجی مه یدانه آه به  ئومدی ئه وه ی له و قه ه باغیه دا ش
له پ شیرینی و آاسه و عـــــــه ره بانه ی" رانه آشابوو، به خه یای رۆژانی رابووردووه وه راوه ستابوو  

. رایكردهآ هكناب به ج هشت و به ره و ناو  
و قه ده غه بووه، ئستا له به ر ئه وه ی شیعه آان له مژه مه راسیمی عاشورایان نه گاوه : نه جه ف

 به رواریان لتكچووه و هه ر بنه  سه ر جاده واده زانن عاشورایه و به رده بنه سنگ آوتان و له خۆدان



.دروشمه آانیشیان ته عبیر له  هه موو شتك ده آات له  دیموآراتی نه بت  
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