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 خالَة حةمة... .كام دةستة ثاكة ماضي بكةم 
 یاخود  ،آردووه انـــآان تاوانی  سته موو ده   هه  آه  نییه وه م مانای ئه  ماچی بكه  پاآه سته م آام ده  ده  آه ته به هه
  مه ماندووی خهی  سته ر جه سه هــشیان ل و بازرگانی ڕه ریان گۆڕیوه نگه یان سه باردا ده وت و ناله ی چه  ڕگه له

   آنه وه ژره و له در چاویان شۆڕآردوه ههو  ره ــــهوان بـم آان هه سته ده   نییه وه  مانای ئه، آان آردووه سپیه
آان  سته ده آه  نییه وه مانای ئه، آوراییان داهاتووهو  نـبوخنین تادا آه ئهرخانی آوردا  سه ژرخان و له له
بستن   رشانیان هه آاری پویستی سه  به یانتوانیوه آی شۆڕشدا نه یه دوای ک له پچاوی یه وچانی نهباتی ب  خه له

 آه   نییه وه مانای ئه،ت  میللهیآان  خواسته نیته یانگه  ئه ن آه آه ئه یه  و ڕچكه ئه  شكاندنی می له رخه مته و آه
  ........شونن تا آان ئه آی آانیاوهی پا رچاوه ن وسه آه ئه له ئاوی دا مه  هــــآان ل سته ده
رنج  توانم سه نه ڕویدا وله چاوشۆڕی بزانــم خۆم به  وه  بیلسمه هپاآ  آه ی سته و ده  ئه ش نییه وه ای ئهها مان روه هه

مرم  تا ئهمن ك  یه وپایه پله   هـیشتۆت گه  ــتهـس و ده  ئه  آه ش نییه وه م، مانای ئه  بكه سته رجه آانم به و تبینیه
  .اآـــ ر ئه  پیاگوزه بم آه یه و ڕگه ری ئه م ونۆآه باجی بده

ڕوییدا خۆم   هــم و ل كه بت ماچی ب وه  شایانی ئه ك نییهست مدا ده آه ته ناو میلله له ن آه  ناگه وه ئهها  روه هه
آردبت و  آان نه آیه ره و ده انــآ آیه  الوه مووآاره   هه  درآی به ستك نییه ده   نییه وه زانم، مانای ئه رزاری نه قه به
ته م سه خه بسووتاوی تی عاشقرین، یاخود رسه  سه ری آردبكی دنه  ا هه ت آه آهو  وه مه آه  یادی نه رۆژانه  وتب

  .ستم به آانیا دانه ر ج پیه سه بهنوژ 
ت، آا  پناوی ئاشتیدا ده ڕ له  شه وه  بوونیه آم له یه وه ته نی نه  بابزان من خاوه نگمه  ده س گوی له رآه  هه
آانی ژیانی  بواره موو هه  له  و وه رزبكاته نگ به ناویا ده هه  بتوان له،بت ڕۆژێ هه تی آه  خواخایه وه  دره له

 پناو  یه له  هیدی هه ملون شه دانــن آم چه یه وه ته نی نه بت، من خاوه آی هه ره آی و سه تیدا ڕۆی الوه موۆڤایه
و منی  مۆژه  به خشیوه خونی به آـــــــهم  رگه نی آاآی پشمه خۆیی خۆیدا، من خاوه ربه ئازادی سه

ن ری بوو نگه یارانی آوردا سه ڕوی دوژمنان و نه له مرم  تائه نم داوه  منیش به و ی خۆی داناوه آه وانی گۆڕه پاسه به
  .م آه می نه رخه مته رشانم آه آانی سه رآه ئه  له ب ووچاننم و بكه  م هه آه وه ته می نه و هاوخه

آاندا  خراپه   ئاستی آـــاره ابت و لها ماندوو ندخۆیی آوردستان ربه ی سه ڕگه له  آهم  آه ش ماچ ئه سته و ده ئه
یی  سته ر ژیانی ژرده سه بژرێ به ده رگ هه م مه آه  ماچ ئه هست  دهو ئه. گۆناخات رزی داپۆسین زمانی له ترس و له
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