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هاتووه و  دینه وكی بژراوی به وه و خه آی پشت رووآاوه یه ت تۆزینه و ئاونه م و روومه شكۆكی ده  آه،مینی خه
رگی ژیان له خۆ گرت و  و ئاسۆیه به درێ جاركی دی ئه ده ڵ و مكه آه هه رده  آشراوی سه رده آی په ئاسۆیه

سه آه  قنه ك قه روون وه ی ده شچاره ر و ئاسمانكی ره آی فرمسك هنه  هاوڕیه،م خه !م رهه هب ویستی تدا بته
   !وه ی ئه رچاوه گرتووی چاوگه  سه،ش له جی باران زووخاوی ره

یاركی خون شیرینه   نه،م خه  !آۆی ژینه رسه شی سه رتاپا ره كی سه" جالد"  ره و نجه مینی زیندانكی ب په خه
   !بت به هاوڕی ر ده  مرۆڤ هه،م  به! ناسراوه،ر مرۆڤك شی بۆ هه پكھاتهو 
ر   هه،ر دارك ڵ هه هارك ناهن و له گه روون پ ژاه آه واز له هیچ به وه گوڵ و ده ره م، چقكی له ده خه

   !مانی بۆ نییه ت و نهڕو  ده،ك ر رگایه ردك هه ر به  هه،ك ر چیایه ر گوك و له داونی هه  هه،ك گیایه
   ! آاآۆی دنته خوار،رهادكیش بت ر فه  و هاوڕی هه نییه د مه  قونگكی سه،م خه
ینی پ له  آی دووآه یه ناسه و هه فر گرتووی پ له گورگی برسییه مومژكی سارد وسی آوستانكی به ته،م خه
   !یه رمانكی آۆآراوه ر خه ری هه رده و سووتنه ده
روونك  ر دڵ و ده ر ماك و هه رگای هه قی ده  ته،وت رآات بییه شه، هه روون ره دڵ و ده كی" بابانۆئل" م  خه
   !بته میوانیان دا و ده ده
وت آردن له  س و آه  مرۆڤه و هه،رۆشی  ب په،رۆشی به په ،یی زه  ب به،یی زه  دووژمنه دۆستكی به به،م خه
   !تكوژت  ده،یكوژی ر نه یه و گه ستی به تبینی زیاتر ههیه و پوی  بڤه،ی گه
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