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  قاثشؤرةكانقاثشؤرةكان
   نگ نییه شتن نهقاپ
  سانی بونی که ڵ گه له
  اسب و ڕ

  ئیکمال و
  ،  نگه نه، تدا سیاسه   لهشاو داوه

  .  نگه نه،  ناپاکییه،   یه ه هه، نوسینبۆ وان ، پاشی وان شتن
   کانی قه زهش و  ڕه   چیرۆکهی  ئوه
کورد ب نرخ ، وشون آردنر سه ب، براکوژی، ش کوشتن ڕه، کردننبکورد ب، ردان کردن رگه سه

دوژمن ، وتن پش دوژمن که، ن ژن زۆرکرد بوه، باوک کردن بمناڵ ، ردن کککورد سو، کردن
  .. .. و، کردن تک یاری ر په سه ی له ر ڕۆژه هه، کردن شتھبانگ
  ی چیرۆکی ئوه
   ، تمان ر و شایه که
 ، مانن وه  هۆی گیرسانه که

   ،وارمان  زد و هه دور له
  ،  دایه ستۆی ئوه  و ئه  چاره نگی له نه
   شان و بازومان  ک له نه

   قاپشتنیش کاره
   پیرۆزه، فه ره ئاخرکار شه

   نگه ی نه نده گه
   نگه نه، ل نوسی گه  چاره وازی به
   نگه نه.  گوناهه، ایتاریکرو  به کان ه تاریکهیدۆسبردنی 

  کانی  ناپیاوه شار و کۆنه له مستهنزیک بوون 
  .  نگه نه، تان که کابرای ئاشنای کونه

   پش  ر له دانانی باریه
  ڕفۆرم و

  .   هیینگ نه، ڕانی ڕادیکال گۆ  بهتان قارس بوون
  ، کان کان و ئیمتیازپدراوه ندووهپا خۆسه، هاتوی ل نه، سستی، ی نده  گه تابوت کردنی له
  ،  هینگ نی نه
  .  پویسته،   وایه ڕه
  ، کان نگه ه تابوت کردنی د له

  ، کان  و ڕفۆرمهکان مدیده سته، کان یاداشته
  یه ورانه نه
  .  نگه نه
  زایانی  شاره دان به نه ڕگهو رامۆشکردن  فه
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  ، ران نده  هه کورد له
   نگه نه،  پۆگرام بۆ بۆ ڕفۆرم

  ردان   و سه کوردستان بۆ کۆڕی"وار و پزیشک خونده"ناردنی 
  ، ی ترکر شون بۆ ههوروپا  ئهبۆ 

    ره دخۆشکه، سوده کارکی به
  و دان کانی خوند  ئاۆزه  بواره ک له  یه لهبیت  مپلۆرزترین دی نی به خاوه
  ، ونهردان و  سه
  نگه نه، نایڤی یه،  دا بگریتJörg Haiders ک وهسی  که  رحه  ته ڵ گه له

  ی کان هوروپا پو  ئه شۆرێ له هیچ قاپ ئاخر
  ،  ناکات پۆخویرشی   فه به
  ،  ڕاسیزمدا  له ته بلیمه Jörg Haiders  کهی  وه ر ئه به ک له نه
  ،  گدامیشه کی سه مه  ئه کی به  دۆست و هاوڕیهو  ئه
   وکرد ردانی باخی دادی ده کاتکدا سه له
  که، بوو دای که ی تۆپاو و ڕژمهعس ونگونی به ره می سه  خه له
  ته موسیبه  وه ئه،  بوو بۆمان ڕازاوه    TNTنی بهی ئاردی یوئرمی ناردن رگه گدام سه سه
   نگییه نه  وه ئه،   نایڤییه وه ئه

  نگ نییه قاپشتن نه
  .  کات کوژییه،  یهین پویست، ت کۆمپ وه شکردنه ر و سم ڕه سه و  وه نوکردنه 

    پویسته، ویژدان، مشک، بت بۆتان  نهنگ  و دڕهخت ر سه گه، ی وه نوکردنه
  : بنپت

،  )  واو نییه تهکی  یه مژه  گهزانت واده، نون رزی نه بهو و لوت ن وبو  خۆبای لهر  گه، مژه گه (
    هیینگ نه   مه ئه

    نگه نه، رد تی بگه دیمۆکراسیه کردنی  نه  پاکتیزه 
   نگه نه، فاسی ت یهیدیمۆکراسکردنی  پاکتیزه  

   و  نگه نه،  گوناهکی تری مژوییه، ک یه وه ته  نهینوس ر چاره  سه  لهرامۆش کردنی ڕاپرسی فه
   هیینگ نه، تدا سیاسه   له زاییه شاره نهو  ستی شکه، تی نابلیمه
   نگه نه  وه ئه، وت ناکه هه.. .. .. . وت بۆ که ده هه ر  کهی بۆ ڕاو وه ئه: گوترتپت ب

  . نگن نه  هئامان، .. .. گۆشت بۆوا و  نان بۆ نانه: پت بگوترت
     نگ نییه نهم  به،  خته سهقاپشتن  ی  پیشهبژاردنی هه

   نگه نه،  گوناهه، ی بکه کارت  وس  که زد و  فشار بۆ بردن تا پشت له
  ، کان دورهوی و  فرا رز و به بهوی کورد بۆ چیا  دام بۆ ڕه ی سه که فشاره

  ، تی و برسییه قوڕ،  نو مین  له
  ، می کونکوناوی له ریا و به نو ده   لهران نده  بۆ هه

  ری بوو ربه به
  ،  بونداو ئوروپا ره به  لهگوڕ بیت و گوڕ بنی بابه ر و سهنی  هخاو
    وه ئوه" کیمی ی حه ساییه " له

  ، نگالدیشی  به مرۆڤکیهاو کاروانی ببیته 
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   نگییه  نه وه ئه،  نگینه زه و الفاو  وکه  گيژه نھا به کیان ته  خاکه که
  ، کان  خوای کوردزانه خۆ بهی  ئوه ،  ی ئوه که فشاره

  ، ریمان ده ربه ده بۆ
  ،  بووری تر ربه به

  .  بوو نگ تر نه. گوناهتر بوو
   نگ نییه قاپشتن نه

    نگه نه، وتۆپیوعسی   ژر ئای به   له وه مانه
  .  م ئاسانیش نییه به،  نگ نیه کارکردن نه،  یهینگ ن نه، قاپشتن

   پاش و پشی ڤیالکانتان وی  و بریسکهوزی هس 
  رانی ده ژاران و داده  قوڕکانی هه نگی خانوه کاکی ره
   نگه نه، ماندا  ڕۆژانی مان و نه  له رگه پشمه

   نگه نه،  رمه نگیندا شه الدکانی کوردستانی زه  بونی خانوی قوڕ له
  ، کورد "یتان ئافره/ژنانی"زۆری رگی  شی به ڕه
  . نگه نه، ن نی ئوه هۆکا که

  نگ نییه قاپشتن نه
   می ده  له ی که و ناوچانه ئهشارو رهنانی   و ده وه ڕانه بونی گه نه  توانا له

  ،  وه ڕه می گورگی گه  ده  وتووه که و وا  دابوو که   کارتۆنییه  شره
   نگیییه  نه وه ئه، دات  سیاسه  له یهڕاسبی و ئیکمال
  ، ن بی ڕسه ره  ئه رکوک به کهکانی  ناوبردنی بگانه

    نگییه نه،  یه ه هه،  وه هن ئینگلیز  الیه جکردو له بی نیشته بری ئاره له
   !ن بت سه رکوک ڕه  که و ئستای ئراق تا له  ناوچکه   له ن بووه سه  ڕه ب که ره ئاخر ئه

  . بیتالیب و شونی ناشتنی لی کوڕی ئه  دایک بونی ئه بوانه شونی له
  ، رک  بۆ که ریفی هناوه شه ی تورکمان ته  کهتبرسربر لت  گه
  .  نگییه نه،  وه یته م بده  وه  ووشه دوو نھا به تهزانیت  نه
   ببیت ورکوک کۆنکی که، قام شهنداری  خاوه یتتوان ده
  ، ی دی که تورکی نوزه  بهبی یان  ره  ئه به
     که وه شه و ئیمتیازانه موو ئه  هه به، ی مژوویت نداریه  خاوه نابیتهرگیز  م هه به
   دراوه  پت  وه کانه  یان سوتانه  وه کانه لیفه ن خه  الیه له

    کولتورمانه پیرۆزه،  ئاینه،  شته رده زه،  ئاگره،  درینه، ڕگووڕگ ئاخر بابه
  .  گییهن نه،  ییه مژه گه،  ڕاستییهم  له یشتنت گه نه تو  نکۆی، خۆ گل کردنت

   نگ نییه قاپشتن نه
   کولتوریانه  چونکه،  کان ئاساییه ڵ سیستانییه  گه له، زبیح هت  ریک کردن به خۆخه

   نگه نه، کان هروپیو ئه رپرسیار و دیپلۆماته  به   پش چاوی له زبیح هت    کردن به مه گه
  یان پ دت نده هخ،  پش چاو تهی منداڵ د قه قشه  شه به، زبیحی ته ، روپیو ئاخر ئه

  .   گونجاو نییههنانی   کار به، رپرسییارک  بۆ به بۆیه
  ڕوییه چاوه  بالیان، وروپی رپرسیاری ئه تی به ئافره/ پش ژن  له وه لنگ کردنه

   یه وه قزه، ن الیه، یشتن پیان ست گه ست بردن و ده ده
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   نگییه نه، وتی وا سوکه هه
     کات کوژییه،  سیمبۆییه، خه رازیل ب بایه ڕۆیشتن بۆ به

    .  سازییه و چاره چاره ، پویسته، کان ڕاوه  گه واده مرین و خانه ردانی حه سه
   نگ نییه  قاپشتن نه 

  اک دهکرد و کانی  ییهتبی ت چین به، کوردی کرد   بهی تۆپاوعس ی به وه ئه
  ، بپرسنکان  نتی کۆمۆنیسته ئهو   یالمه و تایوان له  ده برۆن له،  و سیستمه نگی ئه  نه له
  ، نشبیی یوئن میشه ندامی هه با ئه، رد بۆ کو  باردا نییه یان لهچ هی وان ئه

  ، کانتان بۆ کۆنتراکتهن  ه زویر ناکیان خۆ بان له ره  ئهدی 
  ، رج  ب مه  بهر رامبه ب به  به،  پیانخشن به ی ده، کورانه، داستاپ و ڕ  چه   به که
  یی تان  کردۆتهیان که وته،  سین بر هنده،  اکات پشی پشی ن ویست بهپ، چینبۆ 

  ، هزی کار
   دۆستیانه،  هانیینری بازرگان پارته،  وه کاتهبرز ک دۆالر و ئورۆی بۆ به

  ، کاندا  زیندانه هنن له می ده ههر کان به  سیاسییه گیراوه، کانی هم رهه ی به زۆربه
  . دا ی نامرۆڤانهرج ل و مه  ژر هه له
    نگیه  نه وه ئه، ر نازانیت گه ئه
  .   یت ر بیزانیت و خۆتی ل گل بکه  گه رهنگت نه

  ، ر سنوری تورکیای ئاشناتان کانی سه ه ئاژه
  ن و  ده ڤدا خۆیان نیشاندهۆ مرپستی    له که

  ،  که ستره ئه  5له کۆی ، ) تیاندا تی مرۆڤایه جۆرایه ( له، کانییان ستره  ی ئه ژماره
    چی که. نگنن سه دهیان  هه ستره  ئه5ینوس ا م به، کان وروپیه ئه، وقوچ لنگه
  ،  دنتریک ئس ورد  دهدوچاری،  بینینی نوسراوکی کوردی  به

  :ت  پت ده ڕاشکاوانه
  ! هچی   و کوردستانه یهکورد ڕه په،   نوسینه م ئه

   نگییه  نه وه ئه. ی کوردمان البووکت ئافره دون
  ،  تان و قارداشانه به، ر رامبه  و ب بهرج  ب مهر روبه ب سه،  انهکۆنتراکتموو   ههو دانی ئه،  بۆیه

  ،  کانمان هزه   له ککه یهفیۆچونی  به،  نایڤییه،   ئاسان نییهوردنیبل،  گوناهه
  .  نگییه نه،  ره  ئازارده وه ئه،  کانمان هک چه  له

   نگ نییه قاپشتن نه
  .  هینگ نی  نهم به،  خته سه،  ئاۆزه، ران نده  هه ر له بژاردنی گوزه هه
    گیان ئازیزه  چونکه،  ندێ جار ئۆبلیگاتۆرییه هه

  . کن ری یه واکه ستی و ژیان ته ربه ئاخر سه
  ،   کردووهرار رقه  بهتوتن  دیمۆکراسیت و پیشکه ی که نیشانی بده

   نگه  نه وه ئه، کانبیت نداوییه کهرانی   سهک   ڕفتار وه چی به که
   نگییه نه، ران نده ل بۆ هه ژماری گه ر ئه  سه ر له س و کا ناردنی کوڕ و که

   وکوردمکی  ره سهی کگروپری  یت نونهبم جیھاندا  رده  به لهو CNN ر  سه بته
  ، ین م چیبکه به
  ، رۆکم هکوڕی س،  ی داوه وه ر ئه خوا هه، بت روا ده هه
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  !  " نییهنگی نه"  باوه  و ئاساییه، ڕاست تی ناوه  ڕۆژهه  له رماوییه  شه م خووه ئه
  ،   هنگ ڕهنگاو نی ره سته بهمان  که  سیستمه الی ئمه

   کییه خه، دیکتاتۆریه، مانیه رله په،  رییهکۆما،  کیه له مه
  ، بت    رچۆنکی م هه  به بره زه به  ،بژاردنه  هه به،     بۆ کوڕه وه  بابه له  ت سه ده

  ،   سته  بادهت دیکتاتۆرییه،  رناتیڤی شیاوه تهل ئه مۆنۆپۆڵر  هه،  الی ئمه
  .  "!نگه نه"  نده رچه هه،  دروسته

   نگ نییه قاپشتن نه
   جیھاندا و ری راسه سه له، داکان هدیمۆکراتسۆشیال  هکۆنفرانس  له کردنشی هاوبه
  ،  ئاساییه، د کردن الدیمۆکرات نوزه سۆشی خۆ به

     و!"کان وتووه رکه  سه  دیپلۆماسییه ره فه سه"انی  لدهۆڵ ده و  وه ڕانه گهپاش م  به
   و کان خ و هۆزه ی وه  خۆ کۆ کردنه له
)  نوسینی ناوی خودی خۆیانهزانینی  و نه زانینی  شکم له کهی  وانه ئه ("نماقو/الن+لعقوپیاو م"
 ،  

  ری و  گهت شیره ی عه ۆکه بیرکردنی  سمارته ووه قوکردنه
  واری ی کورده گه کردنی کۆمه) تی یه که کیه خه  نه الیه  ست له به مه (یکیفر   ئه به
  . نگه  نهدا م  میلنی سھه  له

   نگ نییه قاپشتن نه
   نگه نه، مان رله سکردنی په

  بت رده لی تدا ده نگی گه هخواست و د،  مان سیمبۆی شارستانیه رله په
  ، یڤ په  ئا و نا ده به،  ره هنهدا

  ست بت باده، ر بت یگه توانا و بیاری کار  به، بت ههخۆی کشی ، بت چاالک
   نگه نه،  رمه  شه چونکه، بت دیكۆر نه، بت فالس نه

 پش  رد بته وز و زه ڕۆی سه  په ک دوو پارچه وه، بت یان داخراو ئاواه ، بت ن نه سه ر ڕه گه
  ، چاو
  .  هیینگ ش نه وه  ئه دیاره، ژمررت دهبووان  جی نه  له  ووه منته  ب سود ده ر به هه

   یه ڕوه  و به  کوردستانه یزرین ڕوو لهگلۆبال
  ، ین ڕزگاربووینرعسیز  به  له نده رچه هه
  ، پارتیزرینالی   موفتهواکورد م  به
   وینزریآت یه

نه مه ئه،  هینرئیسالمیزنگه نه،  ره  ڕوخ     
   ئایدیاله،  دروسته،  که که کوردیزرین به

   ینهنگتر ئاقیزر نه، نداویتر گۆبهمویان   هه له
   نگه نه،  بسورده ئه، بسوده، دای ت وه  مانه بۆیه

   نگ نییه قاپشتن نه
  شۆم م دهیشکانی دایک  قاپه که  یه که یه

  م ده ی ده یاریدهکات   که، کانمه ییه  ئاسوده ی سازدانی چرکه ماییه  چونکه
  .  نگ نییه  قاپشتن نه بۆیه
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   نگ نییه الم نه،  بووه ریک  خه هو ی منهکان ه قاپ نی به مه واوی ته ئاخر ته
  . تی نجامیه ئهپاکی ،  نگ نییه شۆردن نه

  وخنی وا ب در کورد سه  بهمیچی خانو،  ئاساخت به د ی بهعس حاکم بیت و به
  ، نا بردن بۆ یاسا و سزای گونجاو کارهنان و په  بری به له

  ، کار بھنیت ر به بدۆزه
  نگه نه،  مه سته
  حیزب ویداکردنی  په ی پاره کینه  مه بهیت  وانی بکه شاره
  یت و کهب   و پیادهوی یه گدام په  سه و زارییو ی زه) فات ئه ( و سیستمییاسا
   وه ئه، لوشی ی  و ههیت کهی بداگیر، بت یت لزو ره ئا، ک خه وی  زه و  چ ناوچه  مایه ه بن و به
  ،  رمه شه
   نگه نه  وه ئه

  ،  کانی سیسیلیه ک حاکمه وه، مافییا ئاسا
  . نگه نه،  گوناهه،  یه وه قزه، ربکشیت گیانی براکانی تاوانبار ده،  بری تاوانبار  له

     نگ نییه قاپشتن نه
  نگه نه،  دژواره،  وته چه،  پۆتست کردن سان به  هه  ڕگرتن له

   نگه نه، دکارانی خون وه کردنه ق ڕه 
   مابیت و ژن ونی  خاوه، یپرسراو بیت

   نگه نه،  زینه دابه،  رمه شه،  یه وه قزه، بیت خوندنگاکانی کچان ویدو  چاو له
   نگه هنان نه نه کورسی  واز له

نگییه  نه وه ئه، نگیشبم به با ده، م نادهداشی  خو هت بیب   
   هینگ نی کار نه 

  نگه نه. ننیرزا نته  عه  خۆ به ری و نته عه
  ،  سوده کان به بونی سایده

  سودن به،  نخدار  بایه وننمای بیری نوڕا
  کانی القه ی نوسین و نیشاندانی ده نده ر گه سه له
  ڵ دهن گهسیستمی ، ڵ نده سانی گه که

  .  دسۆزییه،  یه بورانه،  پیرۆزه
  ، وروپا  بۆ ئه نه نده گه  سه که  رحه م ته  هاتنی ئه له
  ر تۆماربکرت سه عوایان له ده، یان  گه  لهوتن  و چاوپکهبری دانوستاندن له

     نگ نییه نه، دروسته
  ، کانیان یه نده گهی  القه زلی دهلکردنی ماف و ش  پ له ئاخر بجگه

  کانیان  رییه نابه ی په  دۆسییه ی که  کوردانه ره نابه و په منین ئه که
  .  نگه  نه وه ئه. گرن  خۆده  له نه نده  گه  هو زات  ئهدزویناوی 

  ، ری نابه پاساوی کورد بۆ پههۆ و    که نگه  نه وه ئه، رێ ئه
    کوردستانبنباشوریی  قتانه سه  و سیستمه ک له ی یهشتو ڕۆیست ی دهکوردک

   نگ نییه قاپشتن نه
  ،  ئاساییه،  یداکردن باوه  په بۆ بژوی ژیان پاره
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  ،  قاپشۆران له 50 $ رگرتنی وه
  ڤیزا وبۆ  

  .  بوو نگ نه،  وه شادبونهوار   هه  بهسوکار و دیداری که  بهبۆ 
  دارتربوور ئازا، نگتربوو نه، رماوی تر بوو شه، بی ره  ئه  به  که50$ سی  نوسینی وه
   نگ نییه قاپشتن نه

  ، بیت ڕم ی ههت اییهرۆک ڕی پۆستی سه و چاوه زوخواز ئاره
  ،  وه هۆزکه.   وه که یه ناوچه   کوردیپۆشاکی  وسیما  به،  قین خواروی خانه زاخۆوه تا  له

  ت نانه هت،  یان بجه ه  و ههورامان  هه کی مشکییه،  ڕۆژان ێ لهۆژی ڕ وه ب ئه
  ، شی خواروی کوردستانی باشور  ی بهستن به شوه  و  جامانههنانی   کار به
  . یت و بکه یه په

  ، ن سۆز و ڕزن بۆت  خاوه  که  ناوچانهو ئاخر زۆرن له
    دا بواره  م  لهدان نه نیشان  و ڕز پ دگاره هم ئ کردنی ئه نهچاو ڕهن و  کرد نه ست هه 

   نگییه نه،  وته چه
  ، ن و سۆماڵ مه یهکانی   دوکانه کوره و  کۆلکه  ور لهی س ئاخر جامانه  

  . اتک دهی دروست، ) ت قه ( رکی گوپ پکردوو له  به  له دشداشه
   ،  ی پیشاندانه شایستهی  وه ته  پۆشاکی خۆمای و نه بۆیه
  ک ک یان دیه یه ر ناوچه هه، سک ر که هه،  نده ر چه هه

  ،  شاکیی پۆ بژاردنی شوه  هه ئازاده له
  ، کردنی کولتوری گشتی کوردی چاونه م ڕه به
   ورم هه  ری رتاسه سهرۆکی  سهک  وه

    نگه نه،   مه سته، ری گه  کولتوری ناوچه  به وه ستنه خۆ به
  نگه نه.  گوناهه، ی کارکردن دله بهک  وهیمان  وه ته پۆشاکی نهکارهنانی  به

  .    پویسته وتهھن سزادان ده، تی هتی پکردنی سوکایه
  درت نجام ده ستی خۆ و خۆمای ئه  و ده سه ره که ی به وه ته پۆشاکی نه

    ووته چه، ی وه ته رگی نه  بۆ جل و به سه ره  ئیمپۆڕتی که بۆیه
  .  وه کاته م ده کانی که وریهکولتها  و بهنی  سه ڕه  له
  ، م  به ورامان ده  برایانی هه  به رانه کی دروست که سودییه حه
  شت چاویان ل بکرت ده، ون رژین پته په،  کولتوری واته، دا م بواره  له نکه چو

   ست و بازوی خۆیانه  ده یان به ر متمانه  تا پۆشینی سه  پوه وان له ئاخر ئه
  . نن سه ڕه، ل هاتون

   
  ،  رجه  مه هاندانو وه  نزیکردنه، و بوون تکه
  ، دیالکتزمان و  باری  چ له،  بواری پۆشاک چ له
  .  نگه نه،  ره ڕوخنه، ستاندن پی هن  و هه وانه پچه

   نگه نه،  داخه،  سپه به،  گورگ به، سپاردنی همنی شار
   نگ نه.. . ،  نگه نه
  ،  باشوری کوردستان  دراوه ئستا له ومو و هه رباری ڕژانی ئه سه
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   ،مان که مدیده  سته له گهسانی   که  زۆر لهچی  که 
   !وه رانه پنه  خۆسه "کیمه  حه قیاده"و  ی ئه   سایه له

  کی  کۆمه وست  ده تائستاش چاو له
  ، کانن قاپشۆره

   خوای کوت گرتن و وڕت  گه ان نهتر ئاش گهئاخر 
   وبا ر نه هبسپتم 11کانی  فۆکه

   ،  وه ته نه ران بمانایه نده  هه  یان له هبایرداران بک نده  هه  لهتانوڕو
  ، مان که خته به  ب له  گهیسامان و  کاسهب ، بگومان
  ت و وت و ناکه که ده هچنگ نسینیشتان راز  به،  دنیابن

  ،  لھاتوی  پی تونا و به، هی پشبک وروپا  ئه لهئاخر 
  .  نگ نه، نگه  نه نکه چو، تنای خوا، یکوڕی خواسیستمی  و  زکیه ته
  ، وروپا  دا بۆ ئه2005 ئایاری  هل،   الوی ڕانیه30یشتنی  گه

  ، مردنبۆ ، ژیانبۆ ،  یه  ڕوه ندی تر به زانت چه ده، خودا
  بۆ هیوا و،  بۆ قاپشۆردن نگه ڕه
    ئومدی ڕۆژکی ئاسوده  به
  و دا تمکی ئاسوده سیس له

  ، کان نده سه  ناپه فتاره و ڕهکان  نانیه ئه  سیستمه  له،  زد پشت کردنیان له
  ی بۆ که ای و شادومانیه ششکۆ و
  ، ری عاشق یاوهی  که نافیسهو م رۆکه سه

  خاته ئه، بوت قنه  ئراقی زه به و  که هشوم  هبوت قنه زه   عاشق به
   وه  یهینینگ  نهی دۆسییه 

       هینیبونی تاندا  رهنگ  فه نگ له ی نه  وشه  که نگه نه
مهرزی  بهنگی  ده، کان ڕه پهماننرا نده هه  وستانکوردی قاپشۆری  ئ  .  
  ، ساند باشوری کور تدا له تداندان سیاسه  ڕه  له ساه13وا 

  ،  بکاتتیش  کوردستانی ڕۆژهه ڕوی خۆشی له،  ڕوناکی ئازادیچت که وده
  وه  ئمه ؟ چی له!بوو بۆیان چی مان هه ته  هامه  نه  پ له  ساه13و   درژای ئه به، نازانم
  .  نگییه م الم نه وهبونی  نه، ؟!فربون

   نگییه نه، ل کانی گه رامۆش کردنی ئومد و خواسته فه، ل نگی گه  ده پشت تکردن له
  بچیت،  نگی یان گرتووه وتی و نه وکی چه کان ڕره  کاره ی که ست بکه هه
  ،  بیت وه ته که له ی گه ی کشهاهان بری به له،  وه و دورڕوانیین  خۆداچونه به،  وه  بری بیرکردنه له

   نگییه  نه وه ئه، تینت دا که گروپه، ت که  تانکی پارتهر سه ر له نگه سهبچیت 
   کاره،  بۆ مرۆڤ نگ نییه قاپشتن نه

  ، ڵ نده تی گه ئیمپراتۆرییه نوسین بۆ  و پاکانه
بۆنهزب  ،  
     نگه نه

  کان بری قاپشۆره له
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