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  باسباسدا بدا بییشه شه ... ... ننۆۆفف--ۆۆ فرانک فرانکییرانرانییا قه ا قه یی  ،، الوان الوانییننووره شره شگگ
  

که به ڕ سووتان و یشه ک ،ه می سیبه چوونه ناو هه فته 
ه و په لو ی هه یبه رداوام ،نه کانۆف-ۆ الوه فرانکیه تیرا
 . گرته وهیسی پاریبه ر ده ورویچکه کانۆ شاروشاریشۆپ
ئه  ا؛یک له ئه لمانلیبۆمۆ چه ند ئوتی سووتانیۆ به هۆمیئ

ووداوه ڕه یی که دوورنی ئه وه یه خورپه  خسته دیاشیلمان
   .ته وهاش دووباره بیمانله ئه  ، فه ره نسایکان

 ی و زمانی سه ربه ستیشق و گو عیت وویفه ره نسا 
 و یموکراسی دی وکراسی ئازادینگبه با ،ھانی جیبولبول

 یکرانی قه ی له به ر ده رگایۆخ ،ی مامناوه ندیستیالیشۆس
 یمانڕ که سه رسو..ته وهوو ده بڕوو به ڕناکامانه دا 

او ڕ یژی هه رچه نده توندو ت.گه به ده رهج ،یانه که حکوم
ه یزراوه؛ له النه پار لیش ده ستیتا کوشتن ،رانیدان وگو ل

 ۆته وه بڕا ناگه ی به ته نیکه شۆه! ته وه وویس و پاراستنیلۆ پیو ده زگان دام 
 یۆکه خۆیناری سیبه ند له پشت په رده ۆک همه ۆکو ک و به س؛ به ی سه ره کیککارۆه

   .تنده گنخ
 قه به ت له به رده م یه کیۆتابل ،سی پاریه توده و نیکه خانه ۆو فرته نیکه ده گه  

 فه ره یکله خه  ،ته به رچاو که وترن له م ووی ناشیکهه ر ئاکار[ ته وه  ده بقووت
ئه " ۆکۆف ،ۆکام ،ۆسۆر ،ریلۆم ،ۆگۆه" یت وو..به ] .هیدار تۆ زیانین بۆچ! .. مه گرهینس
 مه ۆ بیست به پ پیک؛ که ئه گه ر چاره سه ریه تی په له قاژۆ ئه وتیکرانی له قه ۆم
 دروست بکاو ی فه ره نسیاسی سیانی سه رکۆ بیت مه ترسله وانه ب ،ت کرسه رنهی
   .ته ئاراوهن بۆان بی نویکبژاردن هه یچاپڕ
  :ییشناۆڕ ینه به ر نه شته ری ده خه ی سه ره کیک چه ند خایره دا ئه گه رل 
  

 ناو مه ۆ ئه وروپا بیته کی یشاناکڕکا و ی ئه مرڵ له گه ی ئابووریشه ک -1
   .دانی

ه یا له ی تورکیرانی له وه رگی ئه رمه ن و به ربه ستیدیساۆن جیداناندانپ -2
  .ی ئه وروپیتک

ست وه رگرتن له به رژه و هه ۆ بیزمانلووس-لیسرائی ئۆکا بی ئه مریپشتبه پا -3
  .نی فه له ستیوه ند

 ت له دام و ده زگا  ئافرهیشۆ سه ر پیبه البردن ،ینیی ئایه کچه ڕ یه تیدژا -4
   . و قوتابخانهیفه رم

 به ره گه ز یتنه کان که هاوۆف-ۆ فرانکیه تی و دژایچه ر به گشتۆ کیسانۆداپل -5
   .یبه تیمانن به تاان موسویبه ۆقان و زی ئه فریباکور-یژئاواۆڕ

 یکۆ بلیه وڕۆ کیو شا.وهپه ر که له سه دا په نجا تیکار بی که مپیقه واره  -6
ه ی یۆا به هیمانم ئه به  ،او فه ره نسایمانوخاو به ره و ئه ڕ یستیالیشۆس
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 یشه  هاوکی دووباره سازدانه وه ۆ بیرۆ زیژه ۆپر ،یتژهه ۆڕ یکگرتنه وه 
  .تناکه و لیرانه ی ئه و قه یمه ترس ،یته که  وویهاوئاست

  
 له یالوان" ه کانه وهیسالمیروپه ئک له گ هه ندی بزواندنیۆکا به هیت ئه مر ناجاک 
نده ۆ؛ ک" ئاگر ناب بڵاره که دووکه ید! ش ناکاتۆتر خئاگره که ز"  فه ره نسایکبوویدا
ا ی .تان ده کا؛ وه ک ئاماژه له ووینیی ئای مافیلکردنش پی باسیاشکاوڕس به یزارایل
هه  ،سته می سیکدان وتی ئاسته نگۆت ببیڕۆان گی خه باتیوازه کان شیسالمیکخراوه ئر
گ ه ی له ال.ی و ئازادیه تیاڤۆ مری و مافیه کسانی و ی به ناو ئاشتیزله کانۆ دریانه وه
ه یله م کا ،ش به دوور مه زانهی}ھودیکله { یته نۆ عه ره ب گیشه وه به ده ردی تریک
  ! ه دایاسیس
 له سه ر ی الوان به الوه کینوره ش گیوه که ناوی فه ره نسا به سه و به وه گه ۆتر بیئ 

 ..شته بازارینه وه گه  ماشیرانه که له سووتانین قه ۆ چ..ه البدا یۆیناری ئه و سیپه رده 
ته وه و ده له به رپه زۆخه که بدۆ دیوارکردنه وه ی ژۆژانه بربی ژیک چاره یوایبه ه

   .نه که باب ،ش بسووتی نه ش..تن بھیژی توندوتیچدانه وه 
  

  ، 11، 7 که نه دا -تاواۆئ 
  


