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  } !بة قازاجنمانة.  با ناكؤكيةكانيشمان دةست نيشان بكةين،خؤمان نةكةين تاريفي هةر با وةرن{

   ،قةترانة كن لة بؤنةي و تام بةم
  ، طورضكبأ ترة كاپةك و هةنطوين
  بكة، لؤمةي حةق سؤران  تؤش!كوردة
  ! دأترة تيغ دوذمن لة دؤست تانةي

 بؤ ئصمة{  دةيوت ثلووتكةوة تةوس و  بة،موكوريان ناوضةي قسةنةستةقةكاين هةرة ثياوة سةرة لة يةكصك
  ناكؤكي مان،ضوونة دا  لةو،ئاخريةكةي  كة،بو  لةوةمةبةسيت. } كةس بني وا باشة سص بضني هةر كوصيةك

  كةس،بني نةفةر دو ئةطةر و دصتة طؤأص و نصوجني طةري كةمايةيت، زؤرايةيت مةسةلةي، لص ثةيدا دةبص
  . دابكوذصنص بةينمان و كصشةكة بكةوصتة نابص نصوجنيش كامةية، نازانص كص زؤينةية و كةمينة

زصأ ، قةرةوصپة،  كؤشك،ثاية، ثللة  لةسةر،بةطلةرةكان مان و خان، مرياودةل، مري، سةرؤك مصذو درصذايي بة
 بؤخؤتان هةر وةك. بوة  ناكؤكي يان لص ثةيدا،و شيت وا و ئؤتؤمؤبيل قؤشة، و ثارة  ثووپ،دراو، و زصو

 ،ئصستاش و بة هيض ةبوةن هةر بؤية هيضصكي وامان. بيانيةوة دوذمين ثاپ  تةكيان داوة بة،يةك لة تاو بوة وا جاري، ديوتانة
  . !هةپ دةشصوص و بصزي قصز  كة عيسان،زةالمي وا حكوومةمتان بةسةردا دةكا

 و ثةنري كارد وةك، يةك دا  لةطةپ،ضي  لة سةر،و هونةرمةندان مان  هؤنةران،نووسةرطةل لة هصندصك كة، نازانص كةس بةپام
 بةشي، لة اليةكي ديكةوة. كةس نية هيض تايبةيت طشتمانة و مپكي  هي،كورد و هونةري  كةوشةين وصذة،خؤ. ؟دذن

 ماموةستاي وتةي بة. كوپؤپي و ضةوساوةيي، هةذاري  بة درصذايي مصذو بريةيت بوة لة،و هونةرمةدان قةپةمبةدةستان
  . } ةتقيم دةضتة رصؤي ثصسيت وةك، مردن لة ثاش جا دةكةنن و بة زيندويي ثصستيان{  موكورياين هصمن، طةورةم
لة ، كة طشت كات هةر ئةمانة بوون. و لصبأان بوون بوصري،  هةميشة درومشي خةبات،دپسؤزة بص طةرد و ئةم تاقمة  هةر

 وةرةندل بة طوللةي يةك سصبةري  بأصكيان،بةپام بة داخةوة. قوربان كؤضي  كراون بة،ئازادي دا و رزطاري ثةيكةري ثصناوي
   ؟ضي لةسةر! دةئةنطصون

 دةسيت، نةكةن بةقسةشم ئةطةر تةنانةت. بطةنص خؤص مةهصپن. وان وةك خوص، و ثةتا ضپك ضارةسةر كردين بؤ  ئصوة!طةلؤ
  . ماض دةكةم هةمووتان
  ؟ ناكؤكن بةيةكةوة لةسةر ضي ئصوة ئةي - و حةقيشتانة دةطرن ناكؤكةكان راميارة رةخنة لة هةميشة
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