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  زیز مید عه حه. م... ! د گوپی و هاوڕکانی مه ق محه فایه. د  سو له

  
تینووی بت  ی گوڵ ده که مه رهه ری بت به پنوس ڕابه زانست و شۆڕشک  ئومدک پ له

 ڕمن  نه ده نھا برستی گه برسی نانکم ته شکن روون نه نھا تینوتی ده ئاوکم ته
تینووی ئاوو   ئمه  ینکسان کی یه هکی ئارام و تینووی دنیایو برسی خهڕۆحمان برسی یه 

رسی و تینووی ڕۆحکی ئازادین  ب ی دنیای برستیمان گرت ئمه رگه برسی نان نین زۆر به
تی  داله بیابانی عه له. کانمان جوانتر بکات وه  خه  که عریفه ت و سیستمی مه داله تینووی عه

ی تاریکی  چاره لهم و ڕاستی نابینم   خهک رزی یه  ده  نووکهدا  هیالکه ته که ملله م مه ئه
ر ڕینکی ت وی ڕاپه خه و الفاوک خون بینم و زۆر دنیام  ئهدا م جیھانی درۆیه تی ئه سه ده 

کان و  ویژدانه  به  میووانی نووکی پنووسه بته  زۆر خۆش ئهب و گریانکی  دایک ئه له
غاردان  نگ به ی ده کان و فریشته یی یه  پاکیزه هیده وی شه  خه چته یی ئه ی ئاسووده باخچه

و  ئای له  کان ئه هیده  شه در به فروتونای غه  مزگنی تهن یه گه ڕینکی تر ڕاده دنیای ڕاپه
  نه مه م زه ی ئه ک چرکه  یهبا بۆ ده   ڕۆحهویژدان و نان و ئازادی ڕینی فیکرو  ڕاپه ڕینه ڕاپه

وی  وی نیشتمان یان خه وی من و خه هخ دی  م بته که ژارانی ووته وی هه خه  هڕ هیچوو ب فه
 نزیکترین هاوڕی پنوسک  پنوس وی من پنوسه  زوم خهقاقا تکی تابینه که ملله مه

ت و  کانی بۆرجوازی یه خۆشه  نه روونه داڕمانی ده  بت نیشتمانی که الوه کانی که ئازاره
م  وی من ئای ئه  مرۆڤ بوون خه ت له قه  سه  عریفه مه ت له قه  بت سهت قه هدارانی س رمایه سه
ر  ژارانی به ی هه رگیز ناگات و ئمه هه  ی سلمانی وایه که ره فه نده مه ک دنیای شه  وه وه خه

م  ویژدان خه ب له که ک مره ریایه ر تۆ تۆی پنوس تۆی ده گه  مه وه باران دنیامان خۆش ناکاته
کی  دنیای مامۆستایه به  که و منداه می ئه ته خه قه  سه ته که ملله م مه می ئه م خه ئای خه

 ناکات  خۆیمرۆڤ بوونی ست به هه ی که و دایکه ه ئ و دایکه می ئه ب خه  ئه وره ت گه قه سه
و  کوڕو خه و به مردو خه و به خهبین   ئه وه واری یه خونه و به نان و خه و به خه
رزی  وه  هساردیش بت ل وی دوو هۆده و هایوان  یان خه  وه  یه ڕی ناوخۆی کانی شه کوژراوه به

ی  یناکه  قه یناکه زار جار قه  هه یناکه ین قه جارێ مرۆڤ ن ئمهیناکه  قه،  یناکه  قهساردا
  ی که ند ده م چه ئه. کات نگ و بویژدان دروست ئه به تکی ده سه نگ ده به ککی ده خه

ی  ره که  چهکی کوردستان ی خه  زۆربه ناخی له که کات م ده که وه ته ستی نه  هه گوزارشت له
م  که له کانی گه نراوه خنک موو ئاواته هه تاوی  هه تۆ مۆمی شادی بیت و هیوادارم  کردووه

موو  و هه  و ئه وه سینه بحه می نوێ رده ی سه عریفه و مهر ڕوناکی و فیکر به  لهیت و که هه
  هین و شۆڕشکیش بین دژ به گا نه ی ناو کۆمه  کرم یه سیستمه ت و قه  سه کلتوره
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