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  ر همن عومه  ...!!تكی هیچ ڵ و میلله نده تكی گه سه ده
نجامی  ر ئه رمك ده ر وت و هه ندنی هه سه شه وتن و گه پشكه

ویستی  وتن و خۆشه  پشكه  به ز آردوه قنی و حه تكی عه سه ده
   پویستی به وه آاندا و دوای ئه رپرسه  دی به  له یه آه نیشتمانه

 ئاست خۆگۆڕین  تی له رپرسیاریه  به  به ست آردوه ی دسۆز و ههتك میلله
  ی آورد له زیاد بت ئمه  خوا به م له آان به  خراپه نه و چاآكردنی الیه

 زۆر جار  نگه خت و آلۆین ڕه د به ردوو ال به  هه ردوو ال ماڵ وران و له هه
آو  ی من وه نده وه م ئه  به وه ینه آه رزده ت به سه  ده  له خنه ی ڕه نجه په

ی خۆمان  كدا ژیابم هنده  نو خه یشتبم و له  تگه گایه و آۆمه تاآكی ئه
ش بین  وه آرێ ئه  ده ڵ و پوچ نیه نده ت گه سه  ده ین هنده هیچ و بوده

ت  سه رپرسانی ده و به گای آوردیه می آۆمه رهه تی آوردی به سه ده
  یان لیه یبه زار عه  هه ك آه یه یبه ر عه گه ن خۆ ئه گایه و آۆمه آوڕی ئه

  گادا له شی آۆمه  باوه و له یه رپرسانه و به ری ئه گا دروست آه  آۆمه  آه یه وه ی ئه گه وا به بت ئه هه
  . دایك بوون

ت بۆت  تیهو ڕاس یت ئه آانی آوردستاندا بكه  نو ژیان و بازاره ر پیی به شتكی سه ر گه گه ئه
  در له پ غه چه  ڕاست و به آترو به ی یه وه  ناو ڕوتاندنه ته وتوه تكی بویژدان آه  میلله وت آه آه رده ده
ی خۆی   تۆه آی دیكه  الیه آات و آیاریش له ك ب ویژدانی ده  الیه آات فرۆشیار له آتری ده یه
  .  وه آاته ده
   

آان  له سه  مه ڕوانته آی سۆز ده یه  شوه ی به آه ریه آان هه له سه  مه ه لنیشت گه ڕای ناهۆشیارو تنه ره سه
ر  آرت هه پۆش ده رده وت و په ر ناآه نك ده ك و الیه هۆی سۆزی الیه آان به ی جار ڕاستیه و زۆربه

ر  گه خوڕت و خۆ ئه  لی ده ته قیه و عه  به یه وتوه گا دواآه و آۆمه می ئه رهه  به تیش آه سه ش ده بۆیه
ت  سه ر نا ده گه  ئه و دایه ندی ئه وه رژه  به  له و خۆ گل آردنه  ئه آات آه  ده وه ست به و هه تشی بگات ئه

ڕاوی ی د م بۆ داخستنی پاشه  بیكات به ت نیه سه رآی ده  ئه یه  زۆر شت هه  آه یشتووه  گه وه باش له
رآی   ئه  بیكات بۆ نمونه یه ر ئاماده  هه ستی شتی دیكه پۆش آردن و چاو به رده گوێ نادات و بۆ به

سمكی  و آردنی ڕو ڕه یه  په وه  ئه ج و آری هۆتلیان بۆ بدات چونكه  حه  هاوتیان بباته ت نیه سه ده
  بیكات یه ی هه  ئاینیه رآه و ئه  ئه جی آردنی به توانای ج   آه یه وه سكه  آه ندی به یوه و په ئایینیه
   به یه و شوه ی له ی دیكه زاران نمونه  بۆ قوتابیان و خوندآاران هه رماه  دانی ده آی دیكه یه نمونه

  با بكرت چاوپۆشی له بوونی آاره  نه آات چاوپۆشی له  ده وه  بۆ ئه و آارانه موو ئه ت هه سه بوای من ده
ج بوون بۆ  آردنی شونی نیشته  دابین نه  گشتی بكرت چاو پۆشی له نی به مه وت و سوته ونی نهبو نه

ر  گه  ئه چونكه، تی بدات یه آسانی آۆمه وی یه هه، رامۆش بكرت نجان فه گه، هاوتیان بكرت
ت  دی حكومه مان ئه آه له گا مگه  نو آۆمه بت له  دروست ده وه آات پرسیاری ئه  نه وآارانه ت ئه حكومه

 سۆزو  و به ی الیداوه آه قینه  ڕاسته رك و آاره  ئه ت له بت حكومه ه ن و پرسیارانه ی ئه وه ؟ بۆ ئه ئیشی چیه
 .   شاره  آورتانت وا له هاره  به مره  مه ره ت آه خوڕت و پمان ده  لی ده آه ته تفی میلله عه


