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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا!! ... !! ... ي نةوةكاين شؤأش بةزاية نةضصي نةوةكاين شؤأش بةزاية نةضصلَلَساسا) ) 4343((م و م و ..ي ثي ثلَلَساسا) ) 3030((باأةجني باأةجني 

) 43 ( تی ینه  پمهنی مه  ته ه) 2004 (سای ،آهمۆ مان، ئه آه له م ڕۆژی شۆڕشی نوی گه آه ی یه آۆرپه
آوردستان  ی لهی ئازادت و خواخوایه ی لشواندوهر تی سه رامه مده و آه ژاری ههو!! ، پیری قه به ڕه سای
  . ستت به یداآردن ڕگای نه ڕاوآی براآوژی و نان په قامگیر بت و ده سه
تی  ی ڕۆژهه ناوچه  ترین ڕژم له نده دژی دڕه،آداری مینی و چه  ژرزه ،وه آانیه موو شوه هه   بهیشبات خه
ك  ژدیھایه ك ئه وه آه ،تی شی رۆژهه ڕۆژئاواو بهوروپای  و بچوك و ئه وره راست یاخود ئاسیای گه ناوه
  وشته ڕه زۆری  ی  زۆربهمای بنه  انهیی زه توندی و ب به به ، ولوشین آانی هه وه ی نه ه ی آه ه آه
 یاسا وآردنی یه پهشكی   بهو وامه رده  به،آانی تكشوان پیرۆزه ها موو به هه پان و آانی داته رزه به

   !!رپرسیارین نگیا به  بده و له ایهدمانستۆ ئه له شیآانی ناجۆره
وی و  هتی تاآ سه  دهپانی گای آوردی و داسه چوونی آۆمه خشته توانین بین له ئهڕاشكاوی  ها به روه هه
  پاش ڕژمه  لهآی ره سه  هۆی،ئاوات یشتن به گه تی و نه حیزبایهكی  سكی بكه ندی ته وه ه رژ به

بایی   وناتهك آه  بآی ره  دووبه بۆ وه ڕته گه  ده وه بی اشتراآیه ره عسی عه  حیزی به ی آه خونخۆره
  هاویشته خ ده ب بایه دیان به آورتانی ره كی بده ی خه وه تكاو پاڕانه  آهآانی شۆڕش  ره به ڕیوه به
ی جهرژوه نیگای چاوی خۆیه  گۆشه یان له آه ریه هه  وكردبوونش ری چاوی ڕه ی به آه آورد آوژیه  نگه پ  
آانی آورد  وه خوینی نه   ڕقیان بهیبینی و ئاگر خت ئه رسه سه  دوژمنكی ی به آه ره رامبه به
  .. .  وه هژایوكیان ئهش  و خونه ر به گیرسان و هه ده هه
 آی  یه وه ته قوربانی نه )43 (و رگه باتی آاآی پشمه خه) 30 (ستمانچوو ده م له ا ئهآۆتاییشد له

 رشتكاری رپه ب سه ره آانی عه رمه  خون گه شتاه  عراقی و برا ر  به وه ر ببینه گه  ئه مدیده سته
بۆ  لكیان رآاتی هه ن و هه م ناده ه قه له نیشتمانی آورد  رگیز آوردستان به  هه آانمان بن آه آاره
 آوردستان و  هاتبوونه   آهن) دام سه (ی آه  چاوشۆڕه هری قادسیڕۆژگای  سوارانه  شه ڕه و ئهر ههخست  به
  ) . نترد اآراد من هالدیره.. . احنا عرب اهل الغیره (یان ووت  ئه وه لھۆله هه به
مانا و  بهوستی   ههآانی وه  نهبازوینگاوو  ههنگ و  دهر  گه م ئه آه وه ته دواڕۆژی نه شبینیشم به گه
 داواینگ  ك ده یه به.. ربھنن دهتیان  سه گ ده ڕهو  نرخ ربچه ۆر وهدیكتات  لهی ردانه مه
  . خۆیی آوردستان ربه بۆ سهآان  گرتوهآ یه وه ته نه لهن   ڕیفاندۆم بكهآردنی سته رجه به

  ساوه خه  نهی آوردنگ ملون دهدوو  و وه وتۆته آه و ئازادی دوور نه چوه نهر سه هبو پرشنگدار تاآاتی زین 
   !!ر سه یته به ژاری ژیان نه هه مریت و به یی نه سته ژرده با به  به نگ هه ده جاركتر
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