
  !ڵمسا  ئهی بۆ نی ئاشتیت ال زانا و خهی له
  وگدیبئارام 

 
 ... ڤۆ مریانی گی و پاراستنی ئاشتیناوپ له ك كهك  خهۆ دانراوه بی ئاشتی بۆ نیت  خهیژو می ته وه رجار لهۆز
 یت  خهی وهژوو م  ئهی ماوه رجار لهۆان زیك ش به له. ارن ی دیك هییژو مین دا خاوه و بواره  لهی وانه  بهێخشر به ده

ن  هیال ش لهیانیج و یرو  نهیتناو و چ له ر بوو كهیشنبۆڕ یكان  خهیۆتستۆو پ خنه هڕ یگاج بووهی  ھهبۆ نیئاشت
 ی تهیمۆك بوو له) وھانسن یره ۆك ( ی وه كشانهۆخ هیۆتستۆو پ ھخنهڕو  ن ئهیكتریان نزیش یاتری، ز وه ره  دهیرانیشنبۆڕ
اسر یل و یائ ئسیرانیز ك وهۆر ن ، سهیابڕسحاق یئ( ر  سه شكردن به  دابهۆب ته و خه  ئهیاناردی بیدوا له  كهبۆن

ان یبۆ نیت  خهۆسلۆ ئیمانی كان و په هیننھ وه بونهۆ كیدوا له كه) ن یست ه  فهیخوازیزگارڕ یكخراوڕ یكۆر فات ، سه ره عه
) ! ن دام حوس سه(  ن به دهی داھاتوو بیوا سا وان ئه ن به ده ئه ته  خهم  ئهڵمسا ر ئه گه  ؛ ئهیگوت) ره ۆك(  خشرا كه بهپ

  ....! تریچیت و ھ تاوان بیرۆز نھا به كان ته هییاوازیج نگه هڕ واته!  ان كوشتووهیك ان خهیموو ھه مانه ئه چونكه
. م  كه ه د پی كه ئاماژه كه هی وه ونكردنهڕش یم ت و ھهن بی نوسیكت نگه بابه هڕم  نوسم ھه ته ئه م بابه  ئهی وكاته اره لهید

 یۆیادڕو  . ڤ.ژ تۆڕ ینا كه  لهینۆزیف له  تهی مانهیر دوكاتژمی و نڵوا  ھهی ژنامهۆڕت و رن نتهی ئیكان تهیك له سا وه
و   كورد ئهیل  گهیدیساۆنی جنفال و ئه بجه دژ به ه  ھهیند  ناوه) چاك یند ناوه(  یازیشن پیپ به. ھتد... ر و  هڤۆ ھانیكورد

 درا ین هیال مه  ھهیكو  و ھهی ئاشتیبۆ نیت  خهیرگرتن  وهۆال زانا بی  لهیدكردنی كاندۆ بیمڕ  فهیك هی نامه ازه بهیشنپ
 و  لهیری كورد و نا كورد پشتگیك  خهیژن و توی و چیریشنبۆڕ یند ر و ناوهیشنبۆڕك  مهۆ چاك و كیند ن ناوه هیال له
ر  سه  بچمهی وه ش ئهم پ به. ر كرا  سه  لهیرۆ زیۆگوفتوگ كخرا كهڕ ۆسلۆ ئیك له شارناریش سمیكرد و دواجار هو ھه
 ی  دارانهیند وهی په نه هیوال نم به چاك ؛ بگه بجه ه  ھهیند  ناوهی  و گازندهیی ت گلهو مه  ، دهبۆ نیت  خهینیخش  بهیاردانیب

 یاردانی بیخابن تاكات ال زانا ، مهی  لهیبات  خهیژو میواو  تهی ناردنۆب وه نه بده مه ئیكان هیی داخوازیم ست بوو وهیوپ كه
و  اربوو ئهیب ن كهیونتر بڕش باشتر و یو بوو ئه ان نهیك هیچ چاالكیان ھیواو   تهینتكومیان دیك م وه كه ته خه
 ... بۆ نی ئاشتیت  خهۆال زانا بی  لهید كردنی كاندیشاند  زاناوه بگاتهالی  لهیزان خیناو خود نتانه لهمۆكید
ناس   ماندو نهیكس ند كه  چهیرشان سه خستمانه  كهی هییژوم ركه و ئه  ئهۆن بیب ژوو نه میاریرپرس مه بهئ نگه هڕ هیۆب
 یت  خهیانی شای وانه له هییمترن ال زاناش كهی ه دا و لیت هو وده نیۆك ر سه سه  كورد لهی پرسی وه ندوكردنهی زیناوپ له
پا  ردا سه سه  بهیندانی زڵ سا15ال زانا ی م له ت ؛ به چاندبیخت ن درهۆیمل  30 ) ی وانگاریماتا( ر خاتو  گه ن و ئهبۆن

    ..... كردڤۆون مریمل 45 یبوون  لهیرگر به كه
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