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 . ۆرانس. س.  ح...  !خان واز نه بۆ غوم، خودا تلگافی می وه
  
  نیشتمانه، کورد ک وه وانیش ئه  که، شمری که خانی واز نه غوم، ر به و مه له نک به
 وا،  و دۆعاونزایان نیه   گازنده گوی له س و که  کراوه ت و کوت له زۆر  به ،یان که  وره گه

  که به، ێ بنر گیان خودا بۆ  خرا  و له په به زۆر تلگافکی لبا  که، بۆ هات گوشاری
 ی روانگه  له م هه و بکا رزگار شمیر که م هه، ر بکا سه داکۆکی له، کاران ریمی کارسازی که

 م و سته عه کوستانی ی سارده  نه نده به شیو و و تا له، تی بدا یارمه هندک  وه هئابووریش
، زاگۆس نشین ژاری هه ی ئمه ک وه، برسان دا  له و رمان سه  له، هیماالیا زاری  هه زار به هه
  . یخوا نه النسار روی و ڵ قه  و گورگ و چه یه نه ڵ هه ق و تاق ره

----------------------------------------------  
   : بو شنه چه م به، واز خان نه ی غوالم که تلیگافه قی ده

 رشی عه هاوتای ب و رز به گای باره، م وته حه ئاسمانی بنمیچی - بووڵ قه م وه! خرا، خرا
  به، دسۆز تکی الیکه مه ک وه ویش ئه، دۆڤان ئیلی جبه  کاکه ستی ده  بگاته،  تاقانه خودای
   :عاسمان و رز عه وت حه خۆدای زانای توانا و ستی ده  ینته بیگه  تاووکه
   !کار سازی کاران - ر گیان سه بانی خودای

. وێ ست ناکه ده مام دا ئاو له نان و، رمان ده بۆ م هه،  کردوه ش به مانیان که وته م هه
  به، زو زۆر،  مانه  و ک و ئهئیزرایل و ک و میکایل ری سه  قه ده سه.... پخاوسیشین و

 و دۆر رۆزی و رسق و م هه و  بنره بۆ ستیمان ربه سه رزگاری و م هه، تلگافی شنی چه
  . فیسار و و فن یۆڕۆ
 واز دنه کوڕی، شمری که واز خانی غوم نه، بداڵ عه و وماو ل قه و نگ ست ته ده بدی عه
  . پاکستان داگیرکراوی شمیری که، 13 ی ژماره، کان چیه ره قه کی ڕه گه، راباد ففه موزه -  خان

----------------------------------------------  
   !واز نه بۆ غوم، گیان خودا تلگافی می وه
، ئاسیا ی قوڕنه، وی زه ر گۆی سه، واز خان غوم نه  عابیدم و ر نوژکه بدی عه بۆ

  ... شمیر که، راباد ففه موزه
،  که ر مه ستی هه ربه سه و باسی رزگاری، ڕیشدا ته ی که کووله  له! خان واز نه غوم
،  نیه  وه سته ده به رسق و رۆزیمان  و خایه ستیشمان ده ئستا.  ملھوڕانه ستی هی ربه سه
، ریشت شتی هه ی ر پلله  سه له، ناردی بۆ ردم به نه تم و قه سه زۆر کی  یه رزه له بوومه م به
، با وه، تاعوون، سو، داهاتودا رۆژی ند  چه له. وتب که لتان واوی  ته هیوام به  به  که
  . نرم بۆده شتان گورچک بی دیکه شتی زۆر و تی مریشک مه هه
 نیاباڵ ته منی ستۆی ئه  نه خه نه نیایی  ته شتک به مو هه " :کانیشت ب کورده  رده  هاوده به
   !! "!... نا ده -  وه نه ده  پای نه نی رخایه ئا خۆیان به و

  . !!!مووتان هه بانی مھره  ره و هه زیی به به، ر دادگه خودای
  ---------------------------------------------   
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