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نجامدانی  ، پش ئه  پویستهسک کهموو  ههر سه له،  ڕای من به
 نیایی دا، کاتی ته له. 1: رچاو بگرت به رکارک س شت له هه

 داربردن سه کاتی کات به له. 2 بکرت،  وه بیرکردنه بیر له
دا،  ناو کۆمه له. 3وشت بپارزرت،  ڵ ماو منداڵ، ڕه گه له

  . کۆنتۆکردنین ووبووریای زمان 

ریای  که ڕز، کاک زه  به  داکۆکی له  که ڕزه وبرا به بۆ ومی ئه
و   یدا، عاتیفه که ته کاتی نوسینی بابه لهند کردبو و  رمه هونه
ر  گه دنیام ئه یدا، که وه ر بیرکردنه سه ویستی زاڵ بووه به خۆشه

ریش  ناو فرزه له ، که وه  بخونته و نوسینه ریا ئه که کاک زه
  !. وه سته رم ده ی شه قه دابت، ئاره

ی  که رماه ر به سه دوای نوژ کردن، له ی که و شخه کوو ئه وه
،  وه پاڕایه خوادهر  به  لهو   وه کردبوونهرز ستی به ردووک ده هه
زانی و  ت ده سه بچووک و بده ریدا خۆی به رانبه به له
: کان وتی دروشه کک له هکا یه  بوو، له وه رمی پاڕانه رگه سه

: ککی تر وتی هیفی،  ده ی ڕابردوو شخم بینی کهو من شه
و دنیای  بۆ وه رز ده کاتی فیندا نووری ل به له منیش بینیم که
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یزانی   ده ، چونکه و قسانه ئهبیستنی  ڕوناک کردبوو، شخ به
داو  ری باده ناست، سه و خۆی زۆر باش ده هیچی ڕاست نیه

  کک له  خوار، یه هاته شی ده موو له هه رم له ی شه قه ئاره
و  زی له  حه یزانی که  شخ بو و ده  چاوی له کان که دروشه
 ، و قسانه  له نابی شخ ناڕازیه وابزانم جه: ، وتی  نیه قسانه

بت ڕاست  خوات که شخ گوی ده:  گوتی وه ریه وسه کک له یه
کانی  ته الیکه  مه کهچاوی خۆم بینیم  خوا برا من به ، به نیه

  وته ڵ خواش که گه یانداو دواتر گوم لبوو له وره ئاسمان ده
  !.گفتوگۆ

نووسی،  ت ده ته و بابه ئه  که  گۆران گیان، خۆزگه م کاکه به
  بردبایه ت نه دزه  نووسیبات و ناوی قه وه ی خۆتهناو ر به هه

زانت،   زۆر باش ده و ڕاستیه سک ئه موو که  هه چونکه
و  دنیا هاتبت، به  به  پیرۆزه و خاکه ر ئه سه سک له رکه هه که

  تۆ ناوی ئای کوردستان و سرودی ، که وه  بیر ناکاته یه شوه
ی کاک  وه رزکردنه به به  ! هناوهقیبت  ی ڕه یی ئه وه ته نه
  وه مکردۆته  ملیۆنیت که40کی  یه وه ته نرخی نه ریا له که زه
مزی پیرۆزی و   ڕه  پیرۆزانه و دوو وشه ر کامک له هه که

  موو کورد شانازی پوه ب هه و ده ی کورده وه ته ی نه پناسه
  .وی بکات ری ڕزی بۆ نه بکات و سه

ڕاستیش خۆشت   به و دنیام که اوهریات هن که ناوی زه تۆ که
و  شم ئه ، نموونه یاندووه ڕای من زۆریش زیانت پگه وت، به ده

  : ده  که  یه  فارسیه هۆنراوه
    .دشمن دانا بلندت ميکند،     برزمينت ميزند دوست نادان
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م زۆر جوان بیر  نوسین، به وامبی له رده کۆتایدا هیوادارم به له
    .قت دا ر ئه سه بت به ویستی زانه شهو خۆ وه یته بکه
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