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  زیز  مید عه حه. م... ! اڵ س چواردهر  به ک له نه... هیدان ر خونی شه به ین له نگ بده با ده

  
  . !!...  گشتمان و گووڵن  دیمه بین به ئه... کانی نیشتمان  جوانه بۆ ڕگه

   ناوی ژیانه ی که  دانه ناسه م هه کانی زیندانی ئه ت و الوازه که  شه سته  جه وکانمان زامه
ی ین  سبه   له کهکان خونچه کان و تشکاوه ناخ کانی مرۆڤه  جوانه سته ری ههئازا
ڕگای عاشقانی ووت و دایکی دڵ گووڵ  به) کان  ماف خوراوه نجه گه (ڕوانیدان چاوه

  . انڕشتیکان   ئازاده فرمسکه پناو  له  که ی ومرۆڤانه خونی ئای ئهو برینداری نیشتمان
تۆی  م تۆ هاتی به، ک یه وه ته نه رله رگری که وانانی به ربندی پاه خۆیی و سه ربه بۆ سه

کان بۆ  کوشتنی هیوا جوانه بۆ رپی سه له کهت  سه  ده له ئاخ ت سه تۆی ده.... ت سه ده
با  ده. ستی ربه سه کانی  کور کردنی چاوه و ت رائه کانی به  ئازاده سته  کردنی ده پچه له که
ی ناخ  وه  بۆ نه تبانی تر ئاو ب هفرمسک و میھر دنیای   به وگوڵ و ڕگایه ئها س بت ب به

ی  خوداییهشتی سۆزو  هه م به  ئهبا، م انی دونی سته کپ کراو نگ  بۆ ده خشنده سوتاوانی به
  ی حاکمه ئه. ت سه ی ده ئه.. شننخ ان بنهدانیت ی ئاوه نجه ست و په ده ت به که مله مه

ت بات کانی خه هیده ی ڕۆحی هاوڕێ شه  کگهبۆ مۆ ی ئه که ی دوون و ئیمباتۆڕه برسکه
 زوم  وکان وساوه چه  بۆ چرا  به  ببهکان  قوفدراوه  فیکره تاریکی وبۆ، ت حمه بارانی ڕه  به ببه

 مای ک بۆ نه. نا  په  به ان ببهت که دیوه  خر نه وه ته تکشانی نه حمه زهبۆ ! ... لکراوان
  گووڵ بچنی گووڵ  دنیابه... ت سه ی ده ئه.  ینی ئابوچوونه سبه ی که و دنیایه ئه... دنیا
رتاپا   سهبا ووت  هاوڕی ڕۆح و جووانی گووڵ بین ده وه که یه موو به با هه ده.  وه تهدووری ده
 خۆ   خر له ته که ملله ک سۆزک بۆ چاوانی مندانی مه ییه زه به.  ئامز بگرین له
  . هتد... ک سۆزک بۆ ییه زه به.. ان بژینم که دیوه نه

م  به تانویتی ه خه که بگرێ  وه تای خوا ئه ه خه  هه و دووجارجارک ر گه ئه(..  کورد ئه
  . )خوا خۆت بگرێ.. تای ه خه هه م ر جاری س یه گه ئه

تی  ی میلله ئمه، واوه  بۆ ئستا زۆر ته وه ئه   جوانه نده و په  ئهتی  جی خۆیه  و له زۆر ڕاسته
ن   الیه م له  ههتاوین ه خه دان جار هه کو سه به و سیان ک جارک و دووان کورد نه
  .   وه کانه  کوردی یه ته سه ن پارت و ده الیه م له  هه وه دوژمنه

  . )گریان  پ لهویی  گله پ له...  مان په سته ی جه گبه ناخوو ههی  گبه هه (
م  ین به م با شانسکی تر بده به، ت که یان زۆر پین و زۆریش شه مجاره ڕاستی ئه به
وتنی  رکه ت بۆ ئامانجی سه ستی میلله دهناو ست له وه و ده خۆیاندا بچنه شکو به و به ته سه ده

ی  وه  شانازی بۆ نه  ببته که ناوچه  بوونمان له ست به کوردیش هه ک و وهبا   دهووت و
  کانی ئاواته لهپ  میووانی باخچه ک ببته پشویهکو  یه ناسه اهاتوو با کوردیش ههد

  . ژیانی
  . هیدانی کوردستان شه  خونی بۆ که فایه نگک وه ده... ین نگ بده  ده وه که یه موو به باهه
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