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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا ...  ...   سمانةسمانةصصجياوازي بانطةوازةكان ئامسان و أجياوازي بانطةوازةكان ئامسان و أ
  

وت  یه آشت و ده الی خۆیدا ڕاده ی به آه ری گوریسه ش سه آه ریه چن هه ك ده  یه واز له دوو بانگه
ماستی  ده بهو ڕاست  به خۆی وه نیگای خۆیه گۆشه  له آه ریه هه، ست بھنت ده نگ به زۆرترین ده

یكوڕانی آورد  ی ئمه آه وازه م بابزانین بانگه آات به وازی بۆده بانگه نت آه  داده وآاره ئه
دا  م آاته لهچیبۆو چیدایه ی له آه جیاوازیه، ب ره وانی آوڕانی عه ی ئه آه  وازه ڵ بانگه گه له
وت  مانه  ده، ی آورد ئمهوازی  بانگه.. ؟ ن آه كی خۆیان ده  خه واز له مان بانگه وانیش هه ئه

درژی مژووی خوناوی خۆیان   به وان آه ی ئه وه وسانه ست دیلی و چه ده  لهبتڕزگارمان
وان  ئه، قامگیربت سهماندا  آه  ووته ن ئارامی و ئاسایشله و نایه شیان خوناوی آردوه ئمه
ن  دهنجام ب آارێ ئه زی خۆیان آه مفام و ب ئاوه كی آورو آه خه  ن له آه واز ده بانگه

  یان آه نده ن و گه  بیری بۆگه یرانیپوپوچ و قه  لهتوانن  نهرگیز  ههستیان آانی ژرده وه ته نه
رگی  مه ین آه سبه  له یه وره ترسیكی گه وازی ئمه بانگه.. سبن خه ره  مه ھناوه روی هه آه
وازی  بانگه) .. آرێ نه) ڵ  حه توفتواوه ریعه شه (ئاسمانی له) قوڕعان (تی ئایه آانمان به وه نه
آات  سار ده نگه  دیموآراتی سه  آه ه) ت هاله جه (زانین و  شی نه ی ڕۆژگاری ڕه وه ڕانه  گهوان بۆ ئه
آی   بۆدنیایه وازی ئمه بانگه.. رێ ده زاخاآردن بته ست به  قابی فریو و ده ت مرۆڤ له نایهو 

..  وه منته دنیادا نه ك له یه نھا آۆیله  ته وه دنیا بگرته واوی ته  آه و دیموآراتیه ئارام و ئاسوده
موو  تی هه دژایهو نوس ساز بۆ مرۆڤ  آی چاره همای موو بنه هه  له رپچیكردنه وان سه واز ئه بانگه

تا چرای بیرو ئازادی خامۆش  موو آرداركی پاك اك و ههركی پموو گفتا ڕامانكی پاك و هه
ن و  آه رامۆش نه آان فه م جیاوازیه آه واری آورد ده  خونده  داوا له وه رئه به جاله.. ن بكه
شانی   شان به سته دهوازی مرۆڤكی ژر بانگه... ن گه خت تنه دبه ی به  ئمه له ه هه به

آانم دابین  ك آوردك مافه من وه. نن رازودا دانه ك ته تای یه ونژ لهوازیمرۆڤكی خ بانگه
وه  بته نگوگو پاك نه  گه آرتو نیشتمانم له نرت و خاآم دیاری نه ئازادیما نه  بهآری و دان نه

  ی بۆ من  مافانهو ئهیمانی  پهیتان  رشه گه م ئه به. م س ناده نگ بۆ آه لبژاردن ده پش هه
   .. م ده نگی بۆئه دجار ده بژاردن سه پش هه ممۆرآرد
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