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  باسب دای شه ... ت اسهیس ۆب نییئا له رۆتر و رۆئیت
 هه هڕ که ستهیو نه گه به !ب نه وه کهپ انیکبوونیدا له یژووم ر گه ئه ،رۆتر و رۆئیت وانن ی شهک 
 له ر به رۆتر و رۆئیت که نلم سهی ده ژووم هیۆب ر هه ٠تب نه دوور کل نده وه ئه انیوانن یند

 که شینییئا ی وه وبوونهب یتا ره سه ڵ گه له ،و رچاوه به ندوویز یک اردهید ک وه وه نهییئا یهاتن
 له ست نه و ست هه ملمالن له ،دا ده شانین یۆخ قتر زه یک وهش به که شهک ،هڤۆمر یشۆه ی زاده

  ٠یت هیاڤۆمر یگا مهۆک یانکارڕۆگ
 ٠٠کان ونه رعهیف و موسا ی شهک گاته ده تا ،دا ده شانین یجوان به مان اردهید وردو هه لیقاب و لیهاب 
 [ م هه یموو هه مانه ئه که ٠ر بهی خه یڕ شه و سالمیئ شیئاکام له ؛یخاچدان له و سایع یامی په ای
 و یورئاب هییانکارڕۆگ ی شهک ڵ گه له ،ینییئا یگا مهۆک یایاجیج یم رده سه له ]رۆتر م هه و رۆئیت
  ٠ئاراوه ته هاتوونه ،کان هیت هی مهۆک
 ناو یویئاد جووته به رۆتر و رۆئیت ،ین ده مه یگا مهۆک ۆب ینییئا له گا مهۆک یانڕۆگ ینجام ئه له 
 و یرست په نهۆک له یکان داته ۆخ به ،هاتووه تازه یکگا مهۆک یالرۆسک یگا مهۆک که ٠بوون ت اسهیس
 ی گه مهۆک ی نموونه ٠تخولق ده ئافات و جاران یمشتم ونه که ده دووباره دوو؛ابرڕ له نیک هاچڕ
 به ،هییئابور و یاسیس یکامی په که وه؛ هیکا تهد ت هو ده یدروستبوون یتا ره سه به شیاسیس
 به سالمیئ ینیناو یت ژههۆڕ و انیستیکر یوروپا ئه وانن له اتریز که ینییئا ی شهک ی ژکراوهدر

 یدیساۆنیج ر گه ئه هیۆب ٠وروپاوه ئه له سانسیڕ یتا ره سه و ت سته ده له نییئا یداپچران تا رپابوو؛
 له ۆڤۆسۆک و ستیونالیناس یب ره ئه ست ده به کورد ینفالکر ئه و یعوسمانل یتورک ست ده به ین رمه ئه
 ی که هینییئا ژکراوهدر ی نهیک و قڕ نده چه ر هه ،هتد ٠٠یناز یلمان ئه ن هیال له جوو و سرب ن هیال
  ٠تگر ده وهۆخ به شیستینفۆش یت اسهیس یکامی په شدایمانکات هه له اره؛ید وهپ
 یوبردنڕ به یاوازیته نھا ج ،ته وهۆ گرتینیی ئایگه اسه ت جیھان سی جی له سه رتاسه رۆئه م 

 ، ده نگدانی سه ر سندوقۆازراوه ته وه بۆ خواوه گیشانیله ده ستن ،ه تت له ده و ده سته یکاروبار
 له ده سته ی مانه وه ۆت ببکری تا پی ئابوری توانایۆک به هکخراوڕزب و ی هه ر حیبژاردنکه هه 

پیۆ له خیت به رگر ده کا و هزفۆبازنه به ند ب یۆ خیش له ده وروبه ریرۆ مشه خیک و ی و گز 
که  هیش له و ئاسته دانی جه ماوه ریی ئاگا ب٠ته وهنده الو ،انیک و چه واشه کردن خه یسه رکوت

 و یه تی و نه ته واینییدراوه ئا له و گرییوا به سته  ،تنرانه هه کو له و گریۆ خیت بوونبتوان
ته وه سه  ده چی هه ر هه موو٠تن بترایۆه کال بکاته وه و خیه کان یه تیمه ۆه کیزاوۆه ئایئابور
 تا به نه وه بیی ئای جا چ له که لتوور٠ماوه به جڤۆ مرۆرات بیابردوو که به مڕ یه کانینه تر سوو

  ! اسه ت ده گاتی سیه گه زڕه نگ و ڕ
ک هاوزمان و ا عه ره بیفاندن؛ ڕ ،کوشتن ،نه وهیته خت ته قی ناو پاین شه قامیتریله سه ره ک 

 ده ینی فه له ستیکل منایسرائیئ! ٠٠ت سه رده بۆڕ وهی نیژبه نو یره مه زهه بی غه یکیهاوشار
! ٠٠ر ده که نۆه له دارف هه شت سایکه ۆ سه ر کچۆ بیژد ده سدری جه نجه ویله شکر! ٠٠تکوژ
ه یا برای ،نزاکانیین و ئاییکدا ئاله سات! ٠٠تران ده کر وێ قه ده غه و هه زاران الدی کوردیزمان

   ٠رهۆ ده وله تان دژ به ترییاسای یبه پ ،یه تی نه ته وایت
ا ده ست به سه ر سامان و شه ی ٠٠ن ده کوژریی دادگاک ب که سان٠٠نرده کریک ده ستگکانخه  

بکاته انت لیا ژی ، دروست بکاۆکت بت به هه شته ت ده توان ده و٠تل ده کرش پیره ف و ماف
دووباره  ،اریا نه یر رشگۆ شیکخراوزب و ریه له حیانه ڤۆرر ئه م ره فتاره نامۆبه هه مان ج! زه خۆد

ا یزم؟ یالرۆ سکیگامه ۆزه و کیموکراتی دیسه ۆکه له پرا ئه مه به شی ئا٠تنیوه ده بۆبوونه وه به خ
دا ده ی براکوژیناغۆشتا له قم ه ستهی بی سه ده یر له دواۆئیرو تۆ تریشه ن کۆچ! یکردنۆتستۆپر
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 یرمۆ له فیۆ دا خیستاش له ره فتاربه دن و ئییت له ئااسه ت داپچران بیگه ر سئه  !ته وهنم
   ٠ت که س بۆم با ناهی ، منهۆا بیش ی که ئه و٠ته وهنیووت ده بڕ یکایماف

شه ب ،تک بهه ر مه به ستۆان بیکاره کان ،کراویاری دیکیژۆالیدیچ ئای ها به ئاشکراو بیماف 
 یۆبه ه ،اسه تی سیز پاری و به رژه وه ندیخوری سی دام و ده ستگای که چ٠ده ده ن یرمانه ه نجام

 ٠ته وهت وه ربگرا لی و شۆبفرانت پیت ژ خوا ده توانی؛ له جی سه ربازییتوانا یزه
  
  


