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  ئووفئووف  همن ڕههمن ڕه  ……ن ن   بنیات دهبنیات ده) ) کانکان  ییهییه  یلهیله وورد وورد  زهزه  ی حهی حه  پرۆژهپرۆژه ( (یی  پیتالیستهپیتالیسته  و کهو که  بۆ ئهبۆ ئه

  
مو بنازی  که نھایی ژووره ته. . ویابوورد م شه ئه

ستو   هه ک له رسامییه  سه   به بوبوون،کانم فه پخه
   چۆن کاتک ئواران له!،،ئازا،نوکانم ئابو زووه ئاره
 و کرد م ده م پیاسه که  بچکۆله ی شاره  ریاچه  دهناری که

چۆن ،،،،،، وه ی دنامه که هۆه ی سه ئۆتۆماتیکی بیری پیاسه
ویستی  خۆشهکانمی بۆ  یمانه پهکان  یادگارییه کردنییر سه
گیان   چۆن گۆرانی دایه، کردوه  ده  تازه ووتدوور
ی دایکم شیری  و مندایه  بۆ ئه وه یبردمه ده
 کانم زووه سو ئاره وه و هه شه یش دوئاوها،،،دام ده
  وه  هنامه چنگیانییی) کان ییه  وردیله زه ی حه پرۆژه(

ژاندمو  ههی  سته جهرتاپا  ک سه یه م موچرکه  به،یاڵ خه
  ،،، یاد وه کانم هاته نگینی نوسینه سته کان و ده پۆژهنی کۆمپانیای  بیری خاوه

  
ژاری  هه رتاککی ی هه م خۆره و خه  ئه،،ی سوڕن نج ده ی دکی گه و پیره ستم کرد ئه هه

   له  کات ئمهکانیدا وه  قوویی شه نھا له  ته ی که یه ستره و ئه  به  بووه که یه  ماوه،کورد
و   ئه بینو ئمه موومان ده و هه وه کاته ر ده سه موومان به کی قوداین دتوو ههو خه

 ،، وه ویشی گرتبته ی کوردستان ئه که ییه نده  گه یه ن پۆژه و خاوه وتم تۆ بی ئه،نابینین
ژار و  نیاو ڕووت و هه الوانی ته،خوا گیر بووبت مکی نارنجیی ڕووله  دوو مه ستی له ده

   ،،،، بیر کردب  لهی کوردستانی وه  و ناوه سی کوردی ئاواره بکه
  

ها بۆمان  ئاوه   ناداد و ب مانایه م ڕۆژگاره ت ئه سره  له حه،و وه کۆڵ نا ی له که شکۆه یان که
ستک  به ر مه هه به،یت رکوێ هه  هه له،،م هاوڕی پیرم  ده بۆیه،،کات  و ئۆغر دهه جده
  ،،شساغ بیت ندرووست و له ر ته  هه،، گرنگ نییه  ت ڕاگرتووه تگوزاریه  خزمه و پرۆژه ئه

ستی  ت و برینداری ده سه ی بیری ده کۆیله،،خوازێ رمان ئاوا ده ده هق،ی الوانی کورد ئمه
ستی   ژر ده  بت له ی کۆیله وه نھا ئه ته،،،،قوربانیی خاکو ئاوی ووت بین،،،،،دداری و

  ،،کانمانبن ییه فسانه  ئه ونه کان و خه نگینه  ڕه زووه دا ئاره ئمه
  ،،،ندمان کردوون وشتماندا به ڕهت و  هرم و عورف وعاد ی شه ندیخانه  به  له که
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