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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا!!! .. !!! .. أؤح دةرناكةينأؤح دةرناكةينةةلةذصر كآلوي ئةجمارةدا للةذصر كآلوي ئةجمارةدا ل
  

ندان  چه  آه وه رناینه سه ی جارانیان له آه ش آوه مجاره یی ئه شنه به
ژریا  سپ به و آچ و ئه ها مۆریانه وجۆره تی چك خواردویه یه ده سه

ان ی  تیسكنه   چكنه آوكنه آوه و ئه تی،  و زاووزیهجرتوفرت
می  رده گوناهی سه بینین،آه رچاوی خۆمان نه به آه رناین سه له

شاردراو تا  ژردا حه لهنفالی  ر ئهدانجا سوتاندنی ئاوستاو سه
  ؟ م کو دروو آیه ، به  یه ی هه درژهش  مۆآه ئه
  مانخاته شون و ئه ت ئه فه  زۆرجار گۆمی غه م پرسیاره ئه
نیان خون  مه ژایی تهدر به آانمانكه وه یی نه پۆلی تووڕه رشه به

 م پرسیاره ،ئه وه وته آه ر دوور ئه  ئازادیش ههن و ده هبۆئازادی ئ
آانیش  مه وهخودی  وروژن آه ان و بیروبۆچونیش ئهزۆرجار ڕام

 و ردابت سه بوون و گرژبوونی به ه توڕ،پرسیار م و نوان وه بایی ت تاتهبدر  نه نگه مه له
و ملی بشكن  وه ی بپچته زگاآه و آودرووش دام و ده بۆ دابین بكرێ انركی بنبی سه چاره

یچنن   ئه وه رچاومانه به  به  بھنت آه و آوانه  چنینی ئه به آۆتایی آی میللی یاخود دادگایه
   ..رمان سه نه یكه ئهو 
  شار دا خۆیان حه)  رگه پشمه (ژر ناوی پیرۆزی آان ڕیسوابكرن و چیتر له ونسه ها ته روه هه
آی  خوات و چه ری خودی خۆی ده سه ت آه ڕزگاری بكا آه چهو له ش خۆی)  رگه پشمه (ن و ده نه

  نن ریده سه ك له یه شوه و به رجاره  هه  ڕزگاری بت آه و آوه تیش له ،میلله شانی بوا بكاته
  نرن الوهآوچنن  ش آه و ڤایرۆسانه و ئه وه تك دوور بخاته سه موو ده هه  بتوانا لهكی خهو

   ....ك آۆتاییان دت دوای یه ک له تی خۆیاندا یه سه  بده تا له
ر زۆر  گه خۆ ئه  وه به ره  نیشتمانی عه  به وه ژر آوی دوندا باشووری آوردستانیان لكانده له

  مفامی  آه ین و آو درووآانیش به رناآه دا خۆشمان ڕۆح ده  مرۆژه ژر آوی ئه ین لهب وریا نه
   ....چنن خۆش آو ئه ی نه ری ئمه  بۆ سه وه  دوای نه  له وه بن و نه نی ئه  خه ئمه
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