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  ی بجه ه هه ه  شخ!!!........  بجه ه هه  هو دیسانه

  
و  هبج ههه  هزانم ک وا ده، بت کانی ئاشنا نه و ئا زاره هبج ههه  هب  هنی هئم هس ل که
م  ویست به ن ویژدان و هه هیج مرۆڤکی خاوه، بت هناسراو ن ه هیچ کوردی نۆێ ب هک هک هخ

ک ئاگاداری باری  یه کانیش تا راده مرۆڤ دۆسته هکو بگان بهر کورد  ک هه نه.  نامۆ نیه هشار
  ... ن بۆمب ورانکراوه هب هگاز خنکنراو هب هم شا ر ئه

  س ئاشکرایه مو که بۆ هه هچونکبدوم  هم شار کانی ئه تیه هامه نه هوت هیج ل من نامه
مژوو کۆن  هل هی وشاوه ی درهناو هزانم ک باش ده هو هم ئ کانی بکه م باسی خۆراگریه زناکه حه هو

ری  دژی داگیرکه هو م شاره ری ئه روه وستی شۆرشگری و کورد په هۆی هه هب. ی کوردا و تازه
  . خاکی پیرۆزی کوردستان

ماڵ  هبج ه هیدانی هه شه هک هوی کان ئه یه بجه ه هه ه ئمی هرنج ی سه ی جگه وه هم ئ به
ست ئ  بۆ هه هند باشترین پرو پاگه هت کانی کیمیاوی بووه واره و ئاسه الوه کانی که ویرانیه

ک دوو رۆژ و  یادان بۆ یه هوین که ده هبج ه ساتی هه رگه یادی مه هر سای ل  هه!کی هۆشی خه
بۆ  هم ئه هی ناوان وه پشه هل هبج ه کی نیشتیمانی ناوی هه یه ر بۆنه هه هیان ل، س به
ک  م هیچ دخۆشیه  بهم ناکات که هبج ه ئازاری هه ه هیج ل!!!م به هی رز جگه هئم
با .. توی شار جوان ناکات روخساری وشک هه ههیدان نادات هیچ ل سوکاری شه که هب

بت با بۆ  کان نه هنگ مز و هنانی کۆن پاۆڵ ره س بۆ ره بت با به س بۆ ناو نه به هبج ه هه
  ن با ده هر ه گه ا ئهی! !بت دام نه ردانی هاورکانی سه بت با بۆ سه نگاو نشاندان نه پشه
ی  که بی سوده هزار نھا بۆ مه ک ته نه  کانی شار بت که ره قام و کۆن و گه ردانی شه بۆ سه

ناین هیچ بۆ  هئیم .دانی بت بۆ جوانی و ئاوه هبج ه با هه. ی شار بت روازه ده
بۆ  هبج ی هه وه ئه ه چونک! وه ته دراوه ک پویست ئاور ل نه م وه کراوا به نه هبج ه هه

ئاستی شار و  هل هم وادازانم ک به!!بکرت هبج ه بۆ هه هنابت ک هو ک ئه کوردستانی کرد وه
با  کان سته  دڵ پر ههی هیم ئ م ده که هاوار ده، کرات ی بۆ نه وره قوربانی شتیکی گه

بیت با بۆ  کان نه یه وه ته حیزبی و نه  هند بژاردن پوپاگه نگ دان و هه کاتی ده هر ل هه هبج هه
  !!بت نه هخشان و قس و چیرۆک و په هۆنراوه

ک دروست  با خوندگایه هو ک راست کاته یه الوه ۆت با که ی خۆش ده بجه ه ی هه وه ئه
گویک برۆنی  هو هید بداته نازی مندالکی شه هو ش کاته هیدی گه هدی دایکی ش هو کاته

  .... هیدانی کوردستان مو شه گلکۆی هه هس ول،  وه چایک پر کاته
   
  


