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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... ثصآلويش بؤ ئةو كةسانة دائةنصم كوردايةيت دةكةن ثصآلويش بؤ ئةو كةسانة دائةنصم كوردايةيت دةكةن !! !! كاآلي ئاسنم لة ثصكردووة ضاييتان بؤ ئةطصأمكاآلي ئاسنم لة ثصكردووة ضاييتان بؤ ئةطصأم
  

   آه ه آۆمه وتاآكی ناومو آاری پیرۆزی هه ،ست داگیرآاران ده ڕزگاری نیشتمان له تكۆشان بۆ
ون و  نه  دانه ری بگانه ۆسنهپاآی د زگایه هیچ دامودهربۆ بت و سه تی هه وایه ته ستی نه هه

وتن و   آه، وه نگی و پسانه بده، وه دیلی و گواستنه، وه وساندنه و چه تی یه آۆیله
بستۆآه نه ،وه انهپچ دانه ری به بات دوای بخات و سه خه  ك له یه توانهه رزی پ،نبه و ته  

تی و ماندوو بوون و  برسیه و گیروگرفت و چاڵ و چۆی   له بات په ڕگای بووچانی خه
آات  دهن بوا توندوتۆتر اوهمرۆڤی خ ، آهآان مو نوشوستیه سات و هه چون وداچون و آاره هه
ڕۆژكی ڕوناك و دوا لهنابت او هیواب میشه  گرت و هه  هآانی داد ر خواسته سه لهپترپو

 دات دانهآان  ا چۆک بۆپرسیارهیدرپرسیاری خۆ ئاستی به آانی دوای خۆی تاله وه دار بۆنه شه گه
هزرو  بات  ر خه سه بیاردان له.. بێ رهه سه ڕویدا  لهو  وه رامی بداته وهتوانت  نه آه وه فشاركهژر وته وبكه

 نه آات آه  هد ی  سته رجه بههۆشی مرۆڤ وام بوونیش  رده باتیا بكات، به  هاوخهڵ خۆیو هاونیشتمان گه  درۆ لهتوان
.. !!وت  هرواكی ب گیرفانی د و شهوت گری  پشتنكی حه و وره  آای ئاسن و دكی گه یه ڕگه و ئهر  سه له
ری  سه رم شه ب سه رآه پچت و هه  ده یرازه شو بازرگانیوآار پیشه  بته  هدبات  خهآات ش بزانین  وه ب ئه  هد

تی و ب  رماو برسیه  سهڕابوردوو ڕۆژانی  آهچت  هدیاد ی له آه وره  گه و ئاواتهآش  الی خۆیدا ڕائه  به آه گوریسه
نگكی دوورودرژ ئازادی لدوور   جهی سه ره آه  بته  هدبواش   آهها  روه هه.. چشت  ه پناویا د وی له خه
ست  دهآانیان دابنن و  آه چهبری  له یشران باتكا و خهشن  وه ده آان هه پیرۆزه  نسیبه  هموو پ ههو وه وته آه  هد

دوژمن  وه  هۆی شۆڕشه  به آه ن بكه  ساڕژ ونیشتمانه زامداره برینی ئه ،ناز خاآهو  ڕه  بمهپاچ و  نه بده
آی  گویه له قه ئه  بنه یاخود ده. ن آه  هد تر وره آان گه ی برینه القه آتری و ده گیانی ماندوی یه  ونه آه  هد  ،آاولیكردووه

 داآۆآی بن و ژنھنان دهالرو  آۆشك و تهو  وه آۆآردنهاودرو  گۆشتپارهخۆشی   آوراییان دادت و توشی نه،ڵ گوایه
باشوری آوردستاندا  مرۆ له ك ئه بت وه ن نهی خۆیا آه زه په بۆ ری ره رجك زه مه ن به آه  هآیش د یه موو خراپه هه  له
  .یبینین  هد
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