
 

 
هار ك به ژیم تا وه ئه      

قنم ته ستراو ئه به ئاوی آانی هه  
ژیم تاآوو داری سووتاو ئه  
داو م به آه ئه  

 بۆ دوژمنی ئابو تكاو
 یاخود جاركیتر

نوێ رله سه  
ی نوێ وه بۆ نه  
...م  آه وزی ئه سه  

)2(  
ژیم تا گوندی ماب ئه  
سوتان نه  

ی خن دی جگه مۆی داخ له تا ژیله  
م  آه ش ئه گه  
)م  هنه جه( ك  وه  

 یاخود جاركیتر
نوێ ر له سه  

ی نوێ وه بۆ نه  
.....م  آه دهڕێ خۆش  

ة حةمةخالَ.... تا كوصرة كانيةك و دوورة دصيةك مابص أصطةي بؤ خؤشدةكةم   
 

  آۆمه،خۆر ی ترنه نده ی دڕه  آۆمه رمه و الم شه یم دڕاندوه)عراق(ی   ناسنامه  مژه زۆر له  
ر هـــس و بهخاك ر سه ن به آه  یان یاسا پیادهنی خۆ رامی بۆگه زووی مه  ئاره ی پیاوخۆر به ندهدڕ  
شی  ربه سه  به میان آردوه آه  نیشتمانه  آه  آردوه وڕژمانه تم له فره  نه مژه زۆر له. مدا آه وه ته نه

م م آه وه ته  ئای پیـرۆزی نـه مـكه زۆردهها  روه هه. ن ده  ئهانبوونم خۆیان و بیاری بوون و نه
خونــاوی  درژی مژووی هـبایا بباو ژر    له  آه وه  دته  ایانهو ئ  و بزم له وه رزآردۆته به
  ان لهـآانی گوه)  پ (گن و  ئهنی آوردزیندان آوڕا  و زیندان بهنن  اندهڕاومآانیان  وه ته نه
م  هـیان بك رچۆن پناسه اڵ ههرح هه به. نن  هشم د  آه نوسراوهیرۆزی پو ری  روه سهو  ی وره گه

   ..نگیان بۆ دابنم تیان پارسه نامرۆڤایه لیمی و ی سوآوسه  هندهمتوانوه هن هشــتا
گیت   ۆری ئامادهــ هیچ ج بهو  توندوتیژتره اوبۆچونی منڕ  ش زۆر له ای تۆڕ  آه  هم نیییشگومان
ت  زارساه هــــباتی ه ج و خهــن ت و ڕه ت و ئاآــه آه وه ته ت و نه آه مانهین نیشت  آه سبه نییه
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 و مینیت زهمینی و ژر رزه ت وسامانی سه روه ه س هیدانت و هاتووی شه نه ژماره  وخونی له
رچوار  هه چنگی تیژیان له  میشه هه ی آه خۆرانه  ترنه و گورگه ست ئه ده ژر وه بچتهریت ساال

زیدی باووباپیری خۆتا   ر له ردی سه نھا ڕۆژك ب ده ن ته و نایه ی دت گیرآرددوه آه پارچه
  دژواره م آاره ك ئه دوای یه ك له یه  و پیاوخۆرانه ئه. یت  بده ناسه  هه ئازادانهآانت  سییه پ به
آانیاندا ترس  نگاوه  هه  جگه ڕژن و له ائهی بۆ د خشه ووردی نه زۆر بهسپرن و  آتری ئه یه به

ا دناو ان لهدۆستكین آورد  گمه  ده شن به ش ده هنده..هن  جده سات به و نائارامی و آاره
  زامداره آوردستانه ش له ش به به)فیدرایا( ژر بای   له  آه یه مۆآه شم ئه گه به..  وه دۆزیته ئه
ی  ئمه  ن آه به ئه)مو س ( ی شاری هرد وده یش به)ك رآو آه( ریكن و خه وه نه آه م ئه آه له ل په په

رآكی   ئه  آهین  بده و باسه ان لهمن خۆی ناورش رآرده ك سه  وه س، نه  آه ك تاآه وه نه آورد
  ..نانین  ئه وه ستیه ده و بهدا م ڕۆژه  له انهممو رشانی هه  سهی ره و گه
  ك برابژین چونكه آیانا وه ته بتوانین له جاركیتر  مه  زۆر سته وه ره  سهی وهۆآارانه ر ئه به له
و  مه ها زۆر سته روه هه،ڕوه ن به به ن و ئه آه  ئه سته رجه آتری به  داڕژراوی یهی رنامه وان به ئه

   لهو دون  وه ستته  ببه وه  خوناویه عراقكی ر خۆێ به  گه ر آورد سه هوت ل آه گرانیش ئه
....می بنون  رخه مته  و آهبكات فه ری و یادیا خه وه بیره  
و   وت   ووتی تاوان و خونیان خۆشده ر هنده گه ڵ ئه گه  خودایان لهش و عراقچیانه ئه

!! ن  ده م ئه ه  قه وڕ لهڕو آاس و   آه  آوردیش بهی ئمه  
  وناگرت خۆیی هه ربه سه ست له  و ده ره چیاآانی توندوتۆت لهزۆر  آورد  م با بزانن آه به
   ..ر ئسك آوردستانچی بت  سه تا آهب  ژارك ئه   هه وانیش آوڕه ی دوای ئه رآرده سه
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