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  شناوَادریس صالح خو ... م بینی آه  سپیه  گه وه  دووره له
 

م  به، بوو آانی تر سی چوار بایان هه م گه رجه سه.  بوو قینه استهڕكو  به، بوو یاڵ نه خه، بوو ون نه خه
ی خۆی  اخه ی دا گوكی نائومدی له وی ده  هه بۆیه، بینی ده ابردووی نهڕو  ئه، بوو و هیج باكی نه ئه

،  تایه تاهه  هه م به  بگه وه پیه، م بف وه بی پیه م باكم هه آه زده دا پم بی منیش حه وی ده هه. بدات
  زگار بوون لهڕهاوار بۆ ،  مه هاوار بۆ ژیانكی خۆشتر له، هاوار بۆ ئازادی، م زوی خۆم هاوار بكه  ئاره به
، م  بكه  مانگ پرچم شانه به، ستم  ناو ده رد بگرمه  خۆری زهم آه زده حه. مری هاوار بۆ نه، نیایی ته
و  رم بۆ ئه نۆش بهمویست آ نه چونكه،   وام لھاتووه منیش بۆیه، م  پرچمی بده و له وقه  ته مه  بكه ستره ئه
منیش . زگارم بیڕ  مه ی خه یه م چوارگۆشه م له آه زده زۆر حه،  یه زیان هه زكی ناحه  حه ی آه سانه آه
م   به ی بات نییه وه ڵ ئه گه له، بوار نیتڕخۆ تۆ زریانی ، مویست پی بم خۆ تۆ بارانی گوناه نیت ده

 تۆ   به  خۆزگه دان فریشته  سه من دنیام به. یت چۆن بف آات آه وس فرت ده ی فیرده دنیام بانده
  شك له  به ۆژان ببیت بهڕ  ۆژك لهڕخوازن  ه د خۆزگه،  جوانی تۆ به، نگی تۆ هڕ   به خۆزگه، خوازن ده
  . ۆحی تۆدا ببارنیڕر  سه یی ب و نوری خۆی به ۆژك دادی فریشتهڕمن دنیام . وان ختی مای ئه دره

  .  جوانی تۆ  له رمی آردووه شه،   ترس دایگرتووه هاتووه  نه تا ئستاش آه
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