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  باسباسدا بدا بیی  ههشش.. ..  . .!!زازاییڤڤ  هه و دوانز و دوانزیی کات کاتییدرالدرالیی ف فییککۆۆرر  ههسس
  
 یت هیکاۆر ه سیستۆ پیرگرتن ه وڵ هگ هل ،ڵدرای فیراق ئی کاتیکۆر هز سر هب  هارید 
 ی مانگ س.تک ب مانگۆو ب هزیڤر هه هرۆم ج ه ب..تدر هد پیش هزیڤ هدوانز ،ی هکسا هی
 یموار هران و ناهنگ ه و ئاهییزباۆری پیشۆخ هل، یت هیکاۆر ه سیستۆ پیرگرتن ه ویتا هر هس
ان یش فیکان هسوون  هب هر هع هاریوا د! ارب هف هس ه لیئاگا ،رانیز هک وۆر ه سیبوون هخ و نۆد
  هو هر ژیرژ هل ،راق ئیاتیج هل ،زاکانیڤ ی هنام هگ ه بی هو هکردن پیکات هت؛ لکردبل
ان یخت سوود هتی پایغدا ه بی هو هر هد ه چوونۆب هنزایڤم  هئ" انیتبی نوسیبچوک هب
و  ه لی؛ ئاگای هک هی هشی هه  هند هر خ هب هش لیدرالی فیکۆر ه س."تریگ هرد هول

ر و ول ه هیردان هدوو س[  کوردستان ی هو هانڕ هش جار گ هش هل  هیۆر ب ه ه..تبووب هن هخا
ش یب هل ه چیر خاتر هب ه ل.ستداوه هد ه لیزاکانیڤ ی هوین] ن و دوکانۆچ ه قیچوار

ران و  ئۆ بیردان ه سی داوای ه بروسکیرچ هگ ه ئ. تر سووتایکزاڤ ، ئوردندایکردان هس هل
کا و یمر ه ئۆ بی هک هت هاریشدا زیدوا هک ولیلج ه بۆ بیر هف هم س ه ب.وه هیم ما ه وب ،ایسور
و  هست ماو هد ه بیکزایڤستا  ئ.ر هس ه هاتیاشیتالیرچاوه؛ ئ ه بیکوتن هرک ها سیتانیر هب
  ! ژۆڕنجا  هپ
 یریز ه ویرچ هرپ هن بۆ ژاپیرانیز هک وۆر ه سیچ ه ک..نۆو ژاپ هر هک بردان ه سی هبروسک هل 
 نۆ ژاپیرانیز هک وۆر هس ،گات هد هو ه تائاکام ب..انیمشتوم  هتب هو د هو هدات هان دی هو هر هد
ت ب هش دۆراق خ ئی هک هرز هق ه دا لیارین برۆوا ژاپ هک ،تن هاگڕ ینۆف هل هت یکند هوی هپ هل

"  بیقوربان هوحم بڕ ی هه"  مامهیست هب هم هند هر چ ه ه.ناکات هردان هم س هست بیوو پ
 ۆب ،]ره همب هغ پیدارید هو ل سی هیزنو قاف هر و هس هان لی هم هئ[؛ین هتۆکان گ هییۆ کیرد هد هب
 ۆب هو هتست هد هران هیز ه ویشکۆک هن لۆ ژاپیرانیز هک وۆر هک س کات..بوو هرز ن ه قی هو هنیس
بوو؛  ه نی بازرگانۆ بۆراق خ ئیکۆر ه سی هک هردان هس هک: " کا هان دی هئاراست هو هوونکردنڕ
!" ؟یچ ه لی هئ" ن هش دیکان هریز هو! ت ناگینۆتا وسۆۆت هل هخن هڕ ۆ جا خ.!خنه هڕ ۆکو ب هب
 ،ر نازانن هگ ه می چۆب:" دات ه دی هک هو هنکردنۆڕ هب هژدر هرۆج م هاندا بیم هو هل
ر  هکس هیک بوش؛ ۆر ه سڵ هگ هدا لیت هو ه خیکشتنیدان هل ،کایمر ه ئۆ بی هک هردان هس هل
 ..وه هتۆ گرتی باوکیگا بوش جزان ه واد..کات ه بوش دی ه ئاراستیی هما ه بنی هخن هڕ
 ی هواش ناکر ب هگ هن و ئو هشدۆم خ هما ه من بن ه دی هک هیی هشیم هه هند هخ هش بیپاشان هل
ر  هکس هی ، المانۆب هیر بھاتبا هگ ه ئیمزان ه دڕ جا من سوو..!هات هک ه بپرسیز بارزانڕ هب هل
 یت هحکوم هوئ" تووی ه دی هک هیی هشیم هه هند هخ هگرت و ب هن دۆ ژاپی هستیس ه لی هخن هڕ

 یشۆخ هم ن هئ هین گوا ه د..نیموکراتیدرال و دیش ف هم ئ..نیک هو خ هما ه بنییپاشا
 یچ ه ک.. بووهیدا تووشیگ هب هر ه دیکعری شی هو هندنخو ه لیتالو هل ،هو خ هما هبن هدژ

  .!وه هتیو هڕ ه نی هک هس ترس هوه؛ ب هتۆر تواند هس هان بیش مسیدووجار
 یزپاریژ و خوابندر هم ه تۆان بییاڕۆ خیژت نو هع هکڕدوو هژانۆڕ هیبوا هد ،یراق ئیب هر هع 

 ی خاکیتک هیت تر ناتوان هزانۆسو د هس ل هک ه چونک..هی؛ بکردا" یقوربان هوحم بڕ"  همام
 یکۆر هس هتب هدوا  هئ ،وه هت بکرێ نوۆ بیشیر چوار سا هگ هش ئیایند هب ه و.تزراق بپارئ
  پی هیی هپارچ هوپارچ هش؛ لیب هر ه عیشتمانی نیتک هیت توان هو د هبژارد ه هیی هشیم هه
   !کانمانن هش هڕچاو هب هر ه برا عینیری شیکون هخ ه ک..رزگاربکات ،یترس هم
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 ی هو ه ئۆ بهاتبن ه نیبۆ ت..وه هنڕسو هوروپا د هئ هل هرکرد هردوو س هشتر هۆ خیموو هه هل 
و  هئ هچونک! ن هک ه نیتر هنا ب ه پی مافیس داوا هب! ن هبک هنیق هاستڕ یدرالی فیروروپا ف هئ

 یکانکارڕۆو گ هیایر هت د هاسیس هت هو ها ئین؟ ی هاکڕ ێ کوۆب همئ هکات
ست  هد ه بی هک هلین کل هک د ه و..نیئاگابب همت و ئئاراداب هل هک هناوچ هل هور هگ
ان ی هی هست مام هد هب هک هلی کلیمانزان هاست نڕ ه ب..تب ه و وون نشک هر ن ه ه..هی هو هردکو

  !کاکه؟
  


