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  باسباسدا بدا بییشه شه  ...  ...  به رات به راتیین و شه ون و شه وییهالووهالوو

  
 Trick or treat-هاینه ۆ که به ب ن له که نه دا هه موو سایوو ده کرۆ بیاداوه ریک ت. 

 ده یده مو چاوو لوت ،ینی کیته بازارو دوا زل ده که ویکوودوو ،زدایی پایاستڕله ناوه 
کان  هه روه ها خه ..یشۆ خۆر و سه مه ر بی سه یکه ر سیوه  شی دروستکردنۆب ،نۆک

   .یه کتری ی ترسانۆشان ده ده ن و بیان نیۆوه جامه؛ خ دیبه جل و به رگ
 به ڵده گرن و ماسه به ته هه  ،دا بومه یله کات ،به رۆکتۆ ئی31 یواره ن له ئمنا 
ک ه هه موو سایوه  به م ش.ینیری شی وه رگرتنۆان ده ده ن بی دراوسی له ده رگاڵما
   .هی هه یه وه به رده وامینه ۆژه به و بۆڕ ئه م یادی
اده ڕشمان تاۆ خی الی کورده واری به راته ی شه وڵ له گه یکچوون و لیکینه نزۆئه م ب 
 له وانه ب.هیک هه هه بیه نگدانه وه ڕ ،شی تریلله تانی میر که لتوورۆت له ز ت.   
ه ک ئه و یلوبنان ، ئازادی شه قامیاو پرسڕ یکله به رنامه  ،ایدی می له که ناڵمسائه  

 هه ر .دا باوهیحی مه سینییکه له ئا ، به ربارای سه ر جه ژنۆانده وه بڕ گه یکه ستوومه 
 له ڵ ئه مسایکه وتڕ ی جا له به ر ئه وه .هییه که وه نیان به یکوه ندیچ په یچه نده ه

 ،هی نه بواییژووۆڕ به یعه و سوونه له به ر زمانی شیبوو؛ که عه ره ب" القدرله یل "یژۆڕ
 ینییه وه سه ر ئایاندباڕانگه یک ب و به چه ند سوره تێاندیان ده گه یۆام که خیند
ا یراق و سورز له ئۆ نه وری جه ژنۆ بیمایه خه یۆ ب.ی عه ره بی و که لتووریسالمیئ

 عه یه به قوربانیۆ جا ب.ا دار و دره ختی ،کی دای جه ژنیناو ۆان بیڕۆن گۆبرده وه؛ که چ
 گا و یشتۆگ:"  که له موعامه له دا ده .. عه ره ب بمینۆ ئه لکتریمه ترۆلی سفر کیق
ده  گات پیشتۆست گی گات ویشتۆ ئه گه ر گۆخ! ت؟ه؛ کامه ت ده ویم هه ڕ مه یشتۆگ
ت ده ش! تشۆده فر گات پیشتۆهه ر گ ،تت بوڕ مه یشتۆم ئه گه ر گ به ..؛شۆفر
   .!ت؟انت ده ویکام ،هیم هه ڕ مه یشتۆ گا و گیشتۆگ
 ..ا فیه فتار ڕ یکه به کورد" تیر ترۆک ئیتر" نن ده چنه به رده گا و ده جا که منا 

 به ره و ینیریک شش و به سه به تۆ خیک؛ شه وینیری شۆش بی ترس و فۆه فتار بڕکه 
   .نه وهڕ ده گه ڵام

   به راتهیئه مشه و شه و
  ته و خه یشۆ خیشه و
  نڕن ئه گه وامنا

   .نده ست به ده رگا واده ن
  به رۆکتۆ ئی31 که نه دا -تاواۆئ 


