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شخانیرزگار   
 

بای خۆر .  ری داپۆشیوه شت و ده مکی زوو ده ته.  یانییه ردوگوی به گه
ناو  تانبینم، به ده.   سپییه وه دانه ناسه ، ھشتان ھه نمه گه بای گوه ژنو ی به ھنده

  ، به رده شت ھه رگاوبان چۆڵ، ده. تانبینم ک تارمایی ده ڕۆن، وه دا ده مه م ته ئه
.  یه وه رتانه رسه سه وری سپی به ھه ه ک په  وه، ماسیخۆرهش پۆلی  وه ئاسمانه

رتان  فه  و سه ر ناوه ولر ھه ھه.  یه وه ر پشتی ھسترکه سه مووی به ماتان ھه
. ره ده و قه ره به  
زمکی  ر خه رلو، ھه ناریی بۆ سه  ھه نکه نگ ده ی ره ، ب بۆیه ، ب ئاونه که ژنه

.  مله کی له ان و مخهرج ی  مه زین، ملوانکه  
،  ر پشته به خشینی له کی نه یه ره ک توتنی بۆندار و دارجگه یه ، کیسه که پیاوه
ی سوارچاک، ونه  
. ره سه پنگی له کوی و راوه سپه  ئه  
.ن که مدا ده ناو ته گیرسنن و فووی بۆندار به ی پچراو داده ره  جگه که  
ن،  که  جۆلالن ده وه مکییه ومه ر سینه سه م به ی ئه  ملوانکه که  

.گرێ  ده که مه ک ھی بخوور ته ر، وه ستکه بۆنکی مه  
م  وبانه م رگه می ئه رامی ته م، بۆن و به رام بکه سفی بۆن و به  بمتوانیبا وه-
.بژارد ده ھه  

 
 و  وه  لواری رووبارکدا دانیشتوون، دوای پشوودان، چاخواردنه له. تانبینم ده

. وه ڕنه په ردن، دهیی ک باخه  
.دا و ده زمداری ئه پی تۆ و ھی راستی خه  الجانگی چه خۆر له. تانبینم ده  

.کا ڕ ده پت ته  چاوی چه که زمه  و تیشکی خه وه خۆنه چا ده  
ن،  م پات ده  ئاسته و به کا  ملت ده ست له ، ده وه یسته  ده نجه  دوو په م، به ئه
رپشت و  سه ویته که ده  
ی دێ، وبار خوڕهرو  

.ژن ھه کان ده خته ی دره پۆپه کاو چه ده ک ھه بایه  شنه  
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. وه ننه رتان بۆ ده فن و سبه ده کان ھه  بانده  
.پمن ش ده که  ھستره  

.ژین ناو ژیاندا ده ش له ڕوا و ئوه نیشتتان ده ته وا رووبار به  
 م  ئهم ده و سرووشتی  قی ئوهش م، ئه شق و سرووشت بکه سفی ئه بمتوانیبا وه_ 

. بژارد ده م ھه رووباره  
  
ش   و ئوه وه شارته  خۆی ده پشت قه ، وا خۆر له یه ی ئواره رده تانبینم، زه ده
بینن و  ک ده  دارخورمایه وه  دووره له. ڕۆن دا ده رده  ھه شته م ده ناو ئه به
:یش قه  
. پۆشیبچ، تارای سووری  تارمایی ژنک ده  له  

.  وه  دانیشتبن و چیرۆکیان بۆ بگته وه ورییه ده کانی به  منداه نگه ژنک، ره  
.چ، دوو س چرای داگیرساب ریا ده ی ئاسۆی ده رده کی زه شتییه  که له  
. وه ڕابیته شتکی دوور گه  گه  له نگه ک، ره شتییه که  
.ن که  نامۆیی ده ست به ڕۆن و ھه دا ده رده  ھه شته م ده ناو ئه به  

! ولر ب  ھه وه ب ئه ـــ ده  
 جوان  م شاره یگرتوون و له ر ھه ده بای قه. کا ڕ ده  گریانی ناخ چاوتان ته رمه نه

.بن ریب ده دا، گۆڕغه یه وره و گه  
.بژارد ده م ھه  گریانی ناخی ئوه رمه م، نه سفی گریان بکه ـــ بمتوانیبا وه  
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