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   نکهی ش تانهی شه ... کان  مله نباخ لهیۆخودا ب

  
 ۆت . که  مله نباغ لهیۆ خودا بی ئه ، خودای م ئه بکهستپ  ده وه ته هی زهی موعج  کامه من نازانم له

 یکان و بکوژ دهیه  شه موو ژنه  ههڵ  گه وتوو له  خهی  ئهۆت .ژمار ناو  ئه بین  خاوهی ئه
ن و یرست تپه مان ده که هیر  ههی وه  ئهی  ئهۆت .مان که له  گهی که  تازه ونهزمو  ئهیکان موو دژه هه
ش خودا یر ش و ههیر  هه وه ،ینوو کماندا دهک هیر  ههی ژنڵ گه ت و لهیکوژ مان ده که هیر هه
ر ۆ ز مهنن؟ ئمانف رز ده  به نده  چهۆ تیکان هڕ ر و باوهی ب ن کهی نازانۆب .تیمان که زنه مه
کان و  موکراتهی دینیتریموکراتی دی  ئهۆت .نی  بگه تۆ تیکان هڕ ر و باوهی ب ن لهیژتر گ وه له

   .کان خوازهی ئازادینیخوازتریئازاد
 نوسان ژنامهۆڕ یئازاد ،)تب ب نهی عه ( ژنانیئازاد! ییۆخ ربه سه! یموکراتی دیمانیشتین
  )  انهووتو دم ئه (ندکارانئازادئ خو ،)ن چ ب ان بهیزمان(

  کوته له و مه ره ت و بهف ده مان هه نهی س لمان لهژ  که ،رنۆند زکانت ه شته هه  به هیخودا
 یینای شیی قو ت و لهف ده وز هه  سهی ش و ناوچه هیر  دوکان و سه  لهۆ تیکان رزه به

 یی قو تهدر هد ت و ههکشر  داده پیکریکانت ت کهیالئ  مهیست  ده به ،ێو نت و له ئاسمانه
نباخ یۆ بی خودای کنت ئهحا  مه وهی م  بگاتهینۆن چۆ من چیست  دهیئا . وه اکانهیر  دهینیش
ن یبا بمر ،نکانماندا بم  چاوه نگوسته  ئه وه و شه ن تا نورت له ،کات  دهی چیدی قه . مل له
 .کات  دهی چیدی قه ،کانمان  ژنهش بگۆدا و تیرفراز  و سهی ئازادیناو پ  له مهو ئ
کان با  جه ره قه .کات  دهی چیدی نن قهش بمۆ فر ژهۆڕ به هر گو کان با هه شهۆ فر ژهۆڕ به هگو
  ر به  ههۆ تیر به سۆ خ!ی  ههۆ تۆخ! کات  دهی چیدی قه .مۆرد کان با هه مهۆج بن د ره ر قه هه
   ژنهیرچ ر بن و هه کهر سوا ان ههک ره که سوا که ،کات  دهی چید یقھ!  هی وه رمانه رسه سه
مان و   شوکرانهیھای  ههی خودامان بۆت .کات  دهی چیدی  قه ،یشۆشفر  له ست بکاته ده
   .)نگ ده(  کات له  ده پۆکانت ب نگدانه  دهیندووق  سهێژۆڕموو  کرمان ههی زی لهیهل ته
 یکیت لهۆپۆی جۆ ب ته  بابهو  ئهیباس کردن .  باس بکه ته و بابه  ئه کهی دیکژۆڕ  هی تکا-
   . هیمان باش ن که ته للهیم

  !ئاخر قوربان ،قوربان ئاخر+ 
ت ۆ خۆ بێکان بگر سووله  مهیکان هڕ تهو د لهی جوانک هڕ کوی ملر مروور بتوان گه  ئه ل-
 یروون  دهی خواپیروون  دهیک هیر گهیر کار  هه وه .تان باش نابیروون  دهی بارۆ ب  کهیزان ده
 یشکۆمان و ک رله  پهیکان هۆ ه له ،ێو مان له که وه ته  نهی شهوان ک  ئهیروون  و دهڵر د  سه هل
   . هینا تکا .بات و دوا ده ره دا بهیمارۆک
نباخ یۆ خودا بیاستڕ  به !رن رن وه مانان وه موسویهل ئه . هی وره  گهیک هی زهی موعجیاستڕ  به
 ی شهچاو چاو ک . ترن زهی موج  لهبتر و پیجا کان عه انه ئاسمی وه ر لهۆکانمان ز  مله له
و   ئهی د!اگرنڕان ی د  قوربانه به!  چاو چاو!چ  ده وه  شهو پ ره ند به مان چه که ته للهیم
 یبار ،ایغا  بهی که رشه  عه کانمان له ره نهاگرن با نوڕ  انهڕ تهد   قهی سا سا و موسا تازهیع
  نباخ لهیۆ و خودا بن بنوڵان ترش و تایم و چاو  دهێو کا له ت و نهواو ب ان تهیروون ده
کانم توخوا   مله نباخ لهیۆ ب هیخودا .ێبزو ان نهی که ھرهی م  له پ ه دیی زه به ،ێو  ئهیکان مله
  .تنه ر زمانم ده  سه اد بهی زی م قسه که  گومان و گووه  له پ ه دۆم م ببوورن ئهل
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