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  زیز هعد یم هح .م...  !،یۆت ناشك د جاریسا ..یۆش هم و چاو د هست و د هنج جار د پیژۆڕ
  
و  هت بوو همزگ هل هشیم هه هبوو هك ه هین آابرا هئ هو هنگ ئه 

واو  هت هآ هژنو هر ل هه هم آ هب ،ژو بووهۆڕژوو  نویكیر هخ
 .سار واین واو ف و فیك ه خیباس آردن هب ه آردوویست هد هبوو
 ی ه آی ه ئۆ تی هم هان ئیگ هآاآ(  ه ئی ك پ هیان آابرایكژۆڕ
م  هز هوالو هل ،ژونو هم الو هل ،یب هگوناح بار ئ ،هی یاست نڕ

   ،)یك ه خیآردن
 یر ه آیژگارۆ ئامی آابرایم هو هی هوم ش ه آابرا بیچ هآ

من ۆجاخ( یت هیو ووتوو هآردو هڕ تویۆ خێزۆت ،وه هت هداو
 یال هم ،، تر هرالب هس هآانم ل هت وگوناحش بۆم خخوا ل هم آ هآ هژ ئنو هو هرئ هب هل

 یآان ه آرد گوناحیژنو هآ ،ند گوناحباربوو هنسان چیئ ،، ، یووتبوو هژۆڕو هش ئیوت همزگ
   .)وواتڕ ه ئیرشان هس
ش یآ هری زاناو زیكس هر آ هگ هئ ،ناومانهه هی  هوم ش هب هدان سا هس هت هق هس هشم هاوآ هب

اندا یژ هل ه بدڵو هت هۆخۆب( كس هآ ه بیتر ووتب هگ هئ  هنمون ۆب ،نیآردبۆ بی باشی هقس
وت  هت مزگستاب هش ویت و تامایو هآ هات نیراف ه خیت و دواینت و بخویربت و فی هآاربك

   .راممه ه حیشیبا هرح هو م هنی دب هم هئ هان ووتوی  پیچ هآ ،)ترام ب هح
اواز وامان ی چیچونۆاو بڕكرو ی فین و ئازادیبب  هناغۆو ق هئ  هستیو آورد پی هم ئیاستڕ هب
مان  هسان هو آ هئ هو هوان هچپ هكو ب هب ،نی هآتر بك هی یری هن سی ناشریچاو هآات ب ه نل
ك زانخ همان ل هآ هیر هه ،نیك ن هیآو  هآان و هڤۆمر  هچونك ،اوازنیمان ج هگ هل هت آیشبوۆخ
ش ۆ گیت هژهۆڕ یت هق ه سی هرد هرو هپ هب ،ن ویبوو هور هآان گ هفتار هڕ یاوازی جیر فشارژ هو ل
 یرون هد هن و فشاریبو هور هآان گ ه هت و ه هق هس هآان و آلتور هنیناشر  هشت هب ،نیآراو

 ،یئابوور ،یت هی همۆ آیكڕ نایك فشار هو هواندووڕناخماندا  هان لیآان هون هزق هی
   .هتد ،،رده هرو هپ
 ی ه هن و مامی بووی حایوقوچ هلنگ هت ب ه باب همۆآ ،استڕ ه ناویت هژهۆڕ یگا همۆآ
 یگا همۆو آ هپاندو ه داتیك ه خیب ناخی هع ،بی هع ،بی ه عی هووش هووان هن لی هآ ه دڵ هگ هل
   .ج آردووهیفلیئ
 ی هو شتان هئ! !هی یب نی هع هو هوان هجپ هب ،بهی هان عیب ی هن عی ه ئی پ همئ ه آی هو هئ
كانمان و سو هی هور هجگار گآانمان ئ هئازار ،هی ییر ئاساۆ زیاستڕ هب هبی هع مه ئیال هل هآ
 ۆخ ؟بهی ه عی هم تا آ هبگ تێو هم هئ !! .... آردووهی هالنه هبانی هو ع هرگماندا ل هناو ج هل
 ،بهی هع هشمان آوشت بیآانمان هجوان هز هموو ح هه ،نی هاویموو دن ه هیدووا هل همئ
 یانیموو گ ه هیۆخ هی هبی ه عیكیر ه خی هو هئ ،بهی هع هدان خست بل هآانمان ل هجوان هد
  !!، ، یژ هك جار ئ هی ه آی هڤۆو مر ه لن وازناهیچ هآ هی هبی هع
ك ر ژن هگ هئ ،انڕ ه گیئازاد ؟؟هیایآو ه لی هآ هبی هع ،نیشۆرگ پ هجل وب ه لیئازاد هنموونۆب
 ی هآ هرگ هان بیت ژار ب هك هڤۆر مر هگ هئ ،تڕ هان بگیبكات  ر هف هس این هت هك بیان آچی
تدا  هڕ هبن ه لیۆخ هآات آ ه ئیری هنزم س هگا ب همۆآ هش وآار آیئ ه لێند هه .تب هۆش

 هو ه پاك آردنیآار ه نمونۆ ب؟هیایآو هل ی هآ هبی هش آردن عیئ ،یت هیۆك خ ه خیت هخزم
  ك  هو هو هی یآان هرۆموو ج هه هب 
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 یك هخ ه باشی هئ ؟هیایآو ه لی هآ هبی هع هم هئ .هتد ..، یشاگرد ،اخ آردنیۆو بپ ،یاشڕ هف
  ؟؟تب هبی هك عموو شت هه ه آێآو  هوبكاتڕ
 یت هخزم ،تك بر آار هه هی یی هور هزو گڕ یآات ج هآار د ه آی هس هوآ هدا ئیاستڕ هل
   . بكاتیت هیاڤۆمر
 یم ال هئ هآ( ،مه ئیال هی ین هبی ه عی هوشتان هئ هاوی دنی هوان هچپ هر بۆم ز هب
 ،اوآوشتنیپ ،)هتد ..، آورد ،فارس ،تورك ،ب هر هع ك هو هی یت هژهۆڕ یڤۆمر هست ل هب هم همئ
ز ڕ ،آان هی یگشت هنشو هشان لآ هر هجگ ،آردن هرز قس ه بینگ هد هب ،ت هانیخ ،ۆدر ،یدز
ت آردن  هح هڕك نا هخ ،و هاوارآردنڕبازا هدان لل هكیف ،دانها ل هرو ه و هڵ مندایگرتن هن
 یج ه ترن آینی ناشریر شتۆو ز همان هئ ،اسای یگرتن هز نڕ ،لیبۆمۆتۆ ئیرنۆه هب
   .؟؟ن ه بگمان ت لێآو هنی هوبكڕ هباش .هی یب نی ه عیچ هآ ،مانهڕرسو هس
 یآتر هی هز ب هو ح هشۆخ هشمان ناخمان ن هربۆز هو هی یآتر هی هن بیرم هر گ هس هشیم هه هم ئ
نج  پیژۆڕن و یژوۆڕژو  نویكیر هخ ،و هووڕ هب  ه بردوویت هق هس هشمان ب هآ هنین و ئای هناآ

   .نیۆمان ناشش دیك جاری سایچ هن آیۆش همان ئم و چاو هست و د هجار د
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