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  التی رهات قه  سه!... زاربوین رمه  خۆمان پی شه خۆپیشاندانک که

نبیری وئازادی  ی رۆشه وه  هۆکاری جوالنه م ببنه رده ر کاتک بیرو چاالکی ی نوێ و سه هه
روانی  ر چاوه وه خته رۆژکی به کی رون و پشه  ئاسۆیه  که  دانیه وه گومان له، لک خوازی گه

   .کات  ده له و گه ئه
 تاریکی و   له یه وه وتنه و پش چونی دورکه ره  به وه  کانیه مو پداویستیه  هه ژیان به 

 بکات  وه  لپرسینه ست به ن هه که دهنبیر شهۆ چینی ر ی وا له و هۆکارانه ئه، ردانی گه پاشه
 ی نیشان که ته  میله ن به ی رۆشه کان دابن رگه وتوه  تاریک ودوا که ر خاله سه  له نجه په

  وتنه وتن وژرکه  دواکه رگرتن له  وهت تان و عیبره زمونی میله  ئه رگرتن له  سود وه بدات به
  . تیفن کتیف وپۆزه هۆکاری ئه   که دیاره، ر وروبه کانی دونیای ده

ی  وه  ژره ژر به م له که رست ده زۆکی تاریک په کی نه یه  جوله ست به  هه وه یه م روانگه له 
  . م دا که ته کانی میله کانی شانۆی روداوه رده پهپشت 

نبیرانی   چینی رۆشه لک له  بلین کۆمه نبیر یا باشتر وایه نگی چینی رۆشه به  کاتک ده
زو   فیتی ناحه به، ب ئاستک دا کیی له فامی وبنمه ی نه وه  ئاست ئه م بگاته  که له گه

، کانی رامه ر بۆ مه  گه هت ابینخ، وکۆنترۆل بکر دا  پستی فریشته شاردراو له دوژمنانی حه
بۆ ،  دورب تر مان لوه زاران کیلۆمه  هه به   که دژی ووالتککاخۆپیشاندانیان پ ساز ب

  التهوو و ئه، ب  نه وه لتور و مژومانه  که ندیی به یوه  په وه  نزیکه له  دور نه له تک نه بابه
 و  ناگه مان په که ته م بۆ میله رده  هه ووالتک که، یاندب گه  نه وه  ئمه هیچ رۆژک زیانی به

  ب له کانمان بوب ده م پشتگیر وپالپشتی داخوازیه رده هه، وماوانمان ب ری لقه ده دالده
  ؟ن ولر وسلیمانی سازبکه ی هه م خۆ پیشاندانه  ئه وه  چ روکه پای چی و به

  و خۆپیشاندانانه  به ی ئوه وانه لم ئه  ده و خۆپیشاندانانه شداربوانی ئه  به  من به
کانی   سڤیله  رۆله زار له  هه١٨٢کاتک  کوێ بون له،  وه نه که ده پشتگیریان بۆ دوپات

 گوندی زدی بابو ٥٠٠٠بون کاتک   کوێ  له؟کرد روشون ده تانیان ب سه که له گه
تان  که ته لم کاتک میله و پیان ده مه  ئه؟کرد  خاپورده وه کانیانه وته  مزگه بهانیان تپاپیران

هابادی   مه وانیترله ئهو  هید شوانه کو شه کانیان وه ران رۆله ستی داگیرکه رده سه له
ریتی   نه دور له، کران  ده وه یاره دوای سه دانیان به سداره دوای له الت کوردستانی رۆژهه

 نارنجۆک  مزینانی کوردستانی باکور به  شه له. یان گیران کاندا ده ناو شاره تی به مرۆڤایه
کان  قامه  ناو شه  لهی کوردستانی رۆژئاوا قامیشلی له. کران کوژ ده شه لکی ب تاوان ره خه
  ؟ن  بکه سازکان و خۆ پیشاندان قامه رشه  سه رژانه ده  بۆ نه ئوه، کران  باران ده  لهلک گو خه

نا  وه وانی خۆتانه نوچه ی به شه  ره و مۆره لم ئه  ده نگاویانه  بیر ژه نجه و گه  به دوباره 
کی  نمه، کانتان هاو بیربن ل بۆچونه گه ر له گه، تان واده و خانه زاریتان روه رمه شه، پیرۆز

   نابتهش ب بۆ بگانه  مال نه خۆیی که ته سک بۆ میله که! تان بتان گرێ که ته خاکو میله
وای  مالان بۆ ئیست دلسۆزی  گوایه ن که ده نیشان دهلک  خه  وا به  و خۆ پیشاندانه ر به گه، مال

  ده ی سته تان جه که ته ی میله و ساته ئه :لم من پتان ده. کان قامه ر شه  سه لکردن بپرژنه
کان تا  قامه رشه  سه برژابانهتان  که ته ت بتانی گرتبا بۆ میله وسا تۆزک غیره ئه، ژان  وته که
رانی   وداگیر کهران رینی داپلۆسنه ک ئافه ست هنابا نه ده تان وه که ته رزی ناو میله ر به سه
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