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  لندن

  رمیانی تحو گه فه ...  پارتییناو ی به تاح مال فه جه
  
نی هیچ جۆره  خۆی خاوهی  وه رئه له به، مال روش جه ده یا باشتره بلم، تاح مال فه جه

الماری  وی تر په م سایت یا له له، ڕۆژنییه، رکردن و خۆ ناسین بۆ ناو ده. داهنانک نییه
  . اتد وی تر نه ر یا ئه م نووسه ئه

ت و جار جاریش داکۆکی له زان دسۆزی پارتیی ده م به که یهی   پله خۆی به، مال کاک جه
، زانت و پارتییه ده مخۆری ئه  خه ن خۆی به چه، مال ش جهرو ڤاڵ ده هه. کات رگه ده پشمه

ت هشتا پارتیی گۆی له چ وده. دات ی ده که رۆکه ی و سهزیان له پارتیش  زار هنده هه
جارکی ، دات کۆنه ئیسالمی دهبه جارک جنو .. تب زمانه نه سته م به ی ئه و ناههاوار 

وه لکاو  ی پکه عراق نگ به ی ده وانه موو ئه وا ئمۆش هه، کات تابار ده کان خه په چه، تر
  . زانت خائین ده به، ن ده نا

ناچت هشتا  وه  م له به، ژیت هی دیموکراتیدا د رگه له ناو جه،  پارتییمال  جهناو کاک به
کی  وت خه یه ده، کات فتارده قم ڕه ته قی به عه هشتا به، رگرتبت وه چژی له ئازادی

ڤاڵ  بیت هه ده، نیت رۆک پبکه ئاخر که سه، وه هن روشانه بیربکه کو خۆی ده تریش وه
  . رزانی الیداوه  ناپاکه و له ڕگای بهندامکی گینا ئه ئه، نیت لیش پبکهما جه

  
 ی که نه، کانک بکات یی بۆ خه سینه دد مه که عه، ی سه  کهو ییه ئه زه ند جی به چه که ئای
. بت ن بیاری خۆی نه تاڵ بت و خاوه رونی خۆی به که ده،  وه نه که الی لده  ناسن و نه ده

ران به ه بزانت  خۆی و خونه، مال فتاح جهڤاڵ  کو هه  وهیسک ئای که جی داخه که که
  .. وه خۆیی بیربکاته ربه سه به توانت نه ی وه ساته ئه کاره. وان به فیۆبدات و کاتی خۆی و ئه

، شکستییه.. ر ی خۆی به شۆڕشگبزانت و که سانی تریش به جاش و نۆکه وه ساته ئه کاره
  .. کاربھنت تداران به سه  دهرپی به ی بۆ گسکدانی  که مه ه ی قه وه ئه

دیل و ، سانی تربکات باسی بوونی که، ی پش بوونی خۆی سه و که نی خۆی نییه ئه خاوه
مال دوای  هیوادارم کاک جه. نگاوییه م و ژه  مشکی جه، ی له قابکدا سه و که ڕۆیه ئه نجه ڕه
کو خۆی  که وه، سانی تر هوه بوانته بۆچونی ک به ڕزه، مک که، یه م نامه بچکۆله ئه

  .. وه ونکراون و ئازادن له بیرکردنه کو خۆی جه که وه، وه نه بیرناکه
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