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   مه حه خاه! ... تا سه ڕووی ده  له کانی دواڕۆژه وه ساندنی نه و لدانی منداڵ خه القه فه
ری خۆی  بت سه ستیشی هه وت و ده نگاو پشبکه ک هه نابت یه  خته دبه  به مکورده  ئه یره ی سه وه ئه

نبخورک له که، پت مه ژیانی کولله مند وی چه ر گۆی زه کانی سه وه هت موو نه کوو هه وه، رگی ڕزگاری ب 
بت کورد  ده،  بکات سته رجه کانی خۆی به کانیش مافه موو مرۆڤه ک هه وه، وپش بوات ره نگاوێ به هه
ک و لدان  کوته مندان به  هنابت که کووه تی خۆی له سه ی ده  نویه شه ڕه مبیاره ئهی  رچاوه سه

نکورد چی وه ده، بتۆق نی کۆمهرامی  بیان  که زه گه  هاوڕه که،  وه تی بداته واوی مرۆڤایه لگای ته مندا
کانی  و دابینکردنی پویستیه ی موچه وه یاریگای جۆراوجۆرو برینهی منان و  بری باخچه کوردستان له له

   ڕۆژانه وه داخه به، کرابت یان بۆ ئاماده لالقه ران و فه یزه شوی حه، وێ یانه ی ئه شته هه وبه ژیان و ئه
  ، سنن خه کوردی پدهگای  ی کۆمه وه چینی خواره یاساو بته ت ده یای مرۆڤی کوردانایه خه ی به وه ئه

  بت باوباپیرانی ئمه ده، لسمک بت بت چ ته ده، نان  ده وه ستیه ده ی کورد به ختییه دبه م به ئای له
من ،  سکاتی بدات چه  دوای وه  له چه بت و وه به و قه وره  گه یه مشوه ی به سزاکه تاچ تاوانیکیان کردبت

کی  ردوانیان مامۆستایه هه   که وه نه ده ها منداڵ ئه رامی ملونه  چی وه ی که  جوانه ته سه نازانم کوردو ده
رج  خهها دۆالری بۆ و یاریگایان ملونه جگه که،  یه هه خۆیان ی مووچهس مانگ جارک   که! یه هه
، ر سه نه به شتکی دروستکراودا ئه هه به کرن و ڕۆژانی منداییان له  ئه وره ک منداڵ گه وه که، ێکر ده
ئاێ . ن به رئه سه موکوڕی به یان بکهکانی ژیان ک منداڵ مندان و قۆناغه وه که، شوڕوت نین برسی و ڕه که

موو  و هه  پاش ئه تاوانیکهئای چ، یدا که وته  چه دیوه ی مژوو به وه  بوونه دووباره  چ تاوانیکه
تای  ره سه خ و له  دۆزه نه بکهمندانیان  هی خۆیان ل که نیشتمانه، یبو هه  کهی کورد ورانه گه ئاواته

کات و  شۆڕده  بیاره و   بۆ ئهر م کام باوک سه هب..  وه نه ھاتن وکۆچکردن بکه هه  بیر له وه ژیانیانه
و  رکۆنه  سه وه مندایه رله ی هه که رگۆشه وت جگه یه چ دایکک ده، خات داده ڕویدا کانی له کزه چاوه
 ژر  چته بت و ئه ق ئه  ده هندهکام مامۆستا ، مرت  بکرت و ترسنۆک بژی تائه رکوت سه
 دوژمنانی کوردیش  وه رکیتره سه له، ا بھنترخۆید سه تی مژوو به فره  نه و وه گرانه وباره ئه
  لهو ن  ی خۆیان بکه که وه ته یری نه چاوی سووک سه کانی کورد به وه وت تا نه ی ده کردارانه مجۆره له

  مکه زۆر ده. جبھن دابن زیدی باووباپیرانیان به وه بیری ئه  له میشه ڕس ببن و هه نیشتمانیان وه
ن  ردک بکه کانی توشی ده چه کوردو وه ڕژن که ووپۆگرام دائه یه  په یشتمانه پیرۆزهم ن داگیرکارانی ئه

گرتن  رهه سه، باو گرتن ببته رهه ن سه گران بکههاو به  ب و ژیانیان هنده وه ونه حه مای خۆیان نه له
ھنانی ست ده دوخاشکراوو به وورکی هتی سایه ی که وه آینهژاری و  هه تی و برسیه بازبوون له ده   ببته

ون و  خه گرتن ببته رهه سه..  وه ترسییه مه  بخاته و ڕۆحی خۆی بۆ نیشتمانکی تردا  لهئازادی و ژیان
...  وه وسنته یچه ئه  وه مندایه له ی که ته سه ده و دوای نیشتمانکدا دووربت له ڕان به یاڵ و گه خه
نگی  بده  له ریکه میان هنابوو خه رهه خونی خۆیان به هیدان به و شه رگه ی کاکی پشمه وه  ئه وه داخه به

  .. خنکت کورد خۆییدا ئه
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