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  زیز مید عه حه. م ... یمان  په تاتان دروست کرد له نیشتمانکی تاریکو گیرفانکی به

   
ی   بکی وستگه ناسه ی ترس و هه زمه کانی دوه  پچ پچه وه  خهتی خون و که ملله مه له
ای ئاشن مخابن.. کی جووانتر یه وانه   بهی باشترین  هاتنی سبهمای ته  وڕوانی نی چاوه مه زه

جووان و   ناخهکان و بیری ئازادی  جوانه شقه عهکوشتنی  به رکوت سه.. رکوت کردن دنیای سه
ب   جوانی ی م باخچه ن و له  بخاوه م کگه ژیان له..  ژیانکجار  هیالک بۆ یهکانی  پاکه
زانی  نی نهکا رامه  حه  و سوهکان ه مردوو یانی باشه به ) ڕوه یبات به خوا ئه ( دا که رژینه په

دنیای .   یان کوردستانه کانه تی مرۆڤه که ملله ناو مه ی به  ورانکراوه الوه م که هئ میوانی
ش  ی ڕه ناسه هه ر بهکانی فیک  جوانه و گووه  باخچه نیشتمانکی تاریک  لهناحایبوون

  رده روه هپ   ک له ریایه ده) درس (ی درۆ وانه به دا که رخی بیست و یه م چه له. سوتنرن ئه
 . کرن ت ده قه  سهلف و بی ئاشنای ئه

  
 ی  ڕوناکی و زانست ئه شی دورله ی دڵ ڕه ئه  و خواررگی مرۆڤکی ناڕک به ی له ی دڕنده ئه
.. هز  له رمایه سه.. هیج  له رمایه سه.. هل  ی جهکه داره رمایه وارو سه خونده  نه ته سه ده

 ی  که  سپه ی پاداشته ئه. ت که م دیده  سته وه ته چاوی نه بۆ سک دڕک  و دهی پوچهزک
 ی زمانی شارو ماف و فیکرومرۆڤ تناگه له  ی که که  کوی یه سئوله ی مه ئه زانی تی نه سه ده

.. م که  ب نازه ی نیشتمانه  ئهگۆڕان.. ب خۆتان بگۆڕن یان ئه، رزکی گۆڕانین ڕی وه چاوه
 درۆکان  یمانه په، قاقاتی داگرتووی  بینه و درۆم تاریکی  هک س داخه بوویت به خ نه دۆزه

ی ها  و شای گران به بۆ کشی دۆمی وه عسه کانی به یتانی پۆستاه پیسه ئاوسانویتی له قه
دنیای  خۆی له دار که رمایه لپرسراوکی سه. ش و ڕووت و برسی تکی ڕه زبرالی میلله

ت  که  شه ته که ی ماملله تۆش ئه.. و تۆش   کانه رامه  حه وانی دانس ئاشنای ماچه شهچراخانی 
وا  زانم که ئه.. زانم ئه. کانی ناحای بوونی ته قه  سه هیالکی سیستمه، ی تاریکیم که و نوقمه

 . بت شی دوژمن ده ئاو دیوی باوه.. ڕمنن و ئاو دیو کانیشت ده شه ر که  سه بوا شاخه
  

.  زوم ی زومه که پۆکه  ژر چه نی ووتهفاکا فای بوه  وه وه ئه.. جر ئای ئه.. جر ی ئهدنیا
ئاهوو   لپرسراوێ گوی له  خۆزگه شتایه ی گووڵ بگه ناسه بۆن و هه ندێ له کارمهۆژێ  ڕ ۆزگهخ

  وسا ئه ئه،  رمیانیان بکردایه کانی گه ردانی بنازه یان سه،  هیدک بگرتایه ی دایکی شه ناه
ر  سه خۆی لهب  ئهیمانی دا  په وێ که وانکی دسۆزی ده کانی ووت باخه یزانی باخچه
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