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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... نةفرةيت مصذوو تؤش دةطرصتةوة طةر طوصت لة دةنطي من نةبصت نةفرةيت مصذوو تؤش دةطرصتةوة طةر طوصت لة دةنطي من نةبصت 
  

  .. .. بووم رموو من نه ئازادی وای فه
  ناه ردوو آه  هه ین دون له آه دهژار هاواری بۆ هه ی آوڕه  ئمه ساه ی چوارده وه ئه

  یستمان و بینیماننگ ب نگ و ده ڕه  به وه آوردسات و آوردستان ت ڤی یه ی آه آوردیه
ی داوای لبوردن  وه ب ئه بهباران  بایان دیبت و نه ك نه وه)  و آاآه  مامه (ڕزان به  آه
براآوژی و  ڕی آانی شه ستچوه ده  هیدان و له دایكان و باوآان و خزان و منانی شه  له
و بوای  وه نه كهپیوی آورد توندوتۆڵ ب رخان و ژرخانی داته و سهن  ت بكه ی میلله ره به
 ی مژده  وه نینه پكه به  وه نه شی ڕابوردویان سپی بكه ستچوی ڕۆژانی ڕه ده له
 آورسیهی  ڕژه. ت گبه  آوردی نه دا به ری عراقیان ئه رتاسه بژاردنی سه  هه

ژووری     له ه سا چوارده  آه  وه خشیه به یان دهآردار گفتارو ب ڕامان و ب مانی ب لهڕ پهآانی  شكراوه به 
و  گرتوه چاونه ن و بچوآترین داوای آوردیان له آه آتری ده یه  له خسه و  مۆڕهماندا  ڕله پیرۆزی په

ب ی  ه  هه هبجاریكتریش   آراوه نههشتا ه آبژاردنك  پش هه له ها هور هه.  آردوه نه سته رجه به
) 29 (ری خۆشیان سه خۆی دیاری آردو ساقهآورسی بۆ) 41 (یان آه ریه و هه وه چونه آۆنیانداری  سه چاره

  مجاره رمویان ئه یان فهشمی خۆ ده به) ت ی میلله ره و به) آان  بچكۆله حیزبه ( بهخشی آورسیان به
  ئاشكراو به!!نین  گوڵ دائه پكه ماندا چه رله په له

  !!تابن ناڕازی بن ه خه  نهیاند ڕاگهو بچوآیان  وره  گه تۆقاندو بهآوردیان خۆ  ناڕاسته
) م سه قه ( ( ( ئیشتان ڕیش و به نگ بین به ك ده یه تا به  وان نییه وتی ئه سكه  ده  پیرۆزه آاره م ئهم  به
یان پ   ماندوه م باشوره و ئازادی ئه آردوه  پشلیان ساه) 14 (وان  ئه  آه   ی قوربانیه واستی ئمهكو خ به
پش  مان  رله بت آورسی په نهردنكوفتی  واوی دنیاشدا زۆرداری و گه هت له.   وهكشا خون هه له
  .. ری بۆ دانانرت نونهو ش ناآرت  بژاردن دابه هه
  یان  نگانه و ده وای ئها د،خۆیی آوردوستان ربه و سهڕۆژ  پاشه بت بوانینیه  ده وه یه م ڕوانگه له

ستی   ژر ده وه وت بچینه وت و نامانه مان ده وه  جیابونه،ندڕا یان نه  پاوپی دنیا ئه  آه وه ینه لبكه
  .. .. عراقكی خوناوی
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