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  زیز هد عیم هح .م ... و ئازاد  هآورد

  
ئازاد  ،ان خوشك و برابوونیردووآ هو ئازاد ه  هآورد 

 ،ڵشت سا ه هین هم هت هآورد ، بووڵسا ه دین هم هت
 ی هو هرئ هب هم ل هب .بوون هك قوتابخان هی هان لیردوآ هه

 انیكژۆڕ .ت بوون ه تاقب ،ن بووی هاویپشوو
ان یان یكیدا ه بی هو ه ئب هب ،دارستان ۆچوون ب هو هآ هی هب
 و یاری ،وه ه مانێو هك لعات هند س هچ ،نان بیباوآ هب
 ،)وه هشاردنۆخ( ،آرد هان دیآرد وچاوشارآ هان دیاآردنڕ
رو  هو هل ه پێند هه هم ل هب ،ننیبب  ن هآرد ئاژ هان دیز هح
ن بوو یهاو هچونك ،ینیب هان نی دیچیاتر هیز هآ هلۆچ
   .ستانآوۆان آردبوو بیوو هڕآان  ه ه ئاژی هربۆز

 ،نیارنی دیآان همنا ه آی هو هت بو ب هح هڕر ناۆز ،ح بوویل ه می باجیناو ،و ئازاد ه آوردیكیدا
 ی هآ هڕ آچ و آویوا ه هینیب ه دیكرمندا هه ،اندایدووا ه بێڕ ه بگێ آویزان ه ئی هن
   . سوود بوم ب هب ،یپرس هد

موو  هكان هدراوس .وان بووڕ هرگا چاو هرد هب هرل هان هیشیكیچوو دا هنگ د هو در هر هآات ب
 ڵمنا هچونك هو هتیزۆاندی بێو هشكم ل هب ،آه ه دارستانۆ بۆوت ب هان دیحیل ه میباج هب
   ،شتیۆڕ ه ئیوآشومات هر هش ب هآ هدارستان ،ێو ه ئۆچن ب هرئۆز

ان یگ  هك وس هو هن هنگ هن دریۆبا ب(  ووتیئازاد هب ،آرد هالك بوون دیه ه بیست هه هآورد
ت و ك ب هی هآ هلۆچ ه بوو آێڕ هچاو ،وه هیدا ه نی ه آوردیم هئازاد و )مانۆت بگورگ ب
 یشیرانۆآان وگ هآ هلۆچ ه بینابوو دابوو هیرۆ زینان هورد هم آورد هب ،ێگر تیككیدارالس

   . وتبوونۆب
چوو  هنگ ئ هودر هر هالك بوو آات بیاندا هیدووا هابڕ هرگۆز هآ هناو دارستان هح لیل ه میباج
 یۆڕ هآ هنگ هو د هر ه بیده ،یدب بوو ه هغ هب هغ ه لیگو هوورد هنجامدا وورد هئ هم ل هب
 ئازاد ناب( ووتی ه بوو د لیگو هآ هنگ هد هل هو هك بوویرنزاتیبووز ه آوردینگ هد ه لیگو
داو  هئ ه نیآان هقس ه بیئازاد گو )ن هم ئیڕهاو هآان هلۆو چ هئ هگوناح ،یبكوژ هآ هلۆچ
ر ۆ زی هآ هلۆبچك هآچ ه آی هو هش بوو بۆ خڵر دۆ زیكیدا ،آان هآ هلۆچ هگرت ه ئیرد هرب هه
   ویمل ه آردیست ه ودشپ هچوو ،رهیژ

دا یاریان بیكیدا .ایكیدا ه آرد بیش هم باویش قا هآورد ،سكفرم هبو ل پی چاو
ش ین و ئازاد بیك پنرشو ه هۆچوون ب ه آی هو ه ئیرت هش هم ب هان بیت لب هن هڕتو هآ
دات و  هآان ن هآ هلۆ چیز ئازاریرگ هتر هیئ ه دا آین هش بیئازاد ،دات هئازار ن هآ هلۆچ
  هو هنین هكپ  ویشۆخ هان و بیردوآ ه هیمل ه آردیست هان دیكیدا ، بكاتیكی دای هقس هب
   .وه هانڕ هگ  هو هوما هر هب
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