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  و ب لمردنی بۆنی بۆ و ژن ژیان  ڕ ئمه مه له
  !.؟ بۆ لوتی ژن یش بۆنی بارووتپیاوا

  ریف  شوان شه مه            حه  
  کونگلف/       سود   ی ژیان  خته رسه  سه ره ڤه و ده مائاوا  له                         

  'ائاوا م                                               
  و بۆکان   شه  گوه  دوعاکان  مائاوا له گوه له                       

   مائاوا                                              
  . کان ، جاته  نه  گوه له                                                     

  
،  کانی ئاینده  بۆ توانینه الوی له شهوی  پیاخۆش و ر ئسقان نه کی تا سه گایه کۆمه
هنان و  بۆ داو کاکانی گۆڕان   کایه  ڕوبکاته یه م ئاراسته  ئه که نکی زۆری پویسته مه زه که

وه کام سروده  ر خۆمانه به له   بۆیهتی  گایه ه  پیاو که که گایه م کۆمه  ئهی که خۆشیه ری نه سه چاره
و و  تاوعونی دین و  شه ینی خۆن و ناولنگی پیاوی پنگ به و بۆنی مه   بووه ه ختی تیاگه دبه به 

ر  به له ، مان واسیوه رۆکی ژناندا هه  به مل به  زۆره  و به بژاردوه مردنی لدت بۆ ژنانمان هه
ڕاستدا  ریای ناوه  ده  له ستی ناولنگی پیاوی پنگ بوه ی ده  ژن کۆیله  سای زۆره یه ی ژماره وه ئه
ی زۆری و خرا  وه کانی خوددا و بۆ مانه ندیه وه رژه ر به به تی شریش له سته  ده  ر بۆیه هه
شاوی  ڕه  و ههچ  و مل که کانی یاسادا داوه مومافه ر هه سه رپۆشی به  هۆزدا ،سه ی له وه توانه نه
   وشك توڕه دا له و ڕآفه  ژر ئه ه و ل ماوی ناوه تی سه دیانه = کی  ئاینزاوه شوتیه  توکه بهمی  ده
   و به کانی ناوه  گیرفانه ستی له ڕ ده ک که کی تر وه مانایه ڕت ،یان به وه له ڕیش ده ته ب و له ده
  زیزم ،  ئه ستمه به ت مه سته ئا ،،ئا دهکشت ، ده کاندا فیکه قامه شه
  لی بپرسیت دهیدا  که ربازیه تی سه ی خزمه وه نه  مژووی نوسیه له*  ھاتوو  ربازکی هه سه

من <    پمان ده،  ر برد سه به  وه ڕو کوشتنه  شه  بهیانن مه ی ته وانه  ئهخت بوون د به به <
ک  ن ئاکامی وه ده وی بۆده شی هه مانه ئهیشتوون  گه نه هیچ ئاقرک   به که م   پیان ده وه لره
ڕسم و   زۆر ده یت ، بۆ یه ڕی مردنی لبکه  ناو سگی بادا بگیت و چاوه قۆ به  چه  وایه وه ئه
ن و ژن  یشتوون دداری بکه ی پگه  نویانه وه و  نه با  ئه  ،  وه مه خه  ده  نویه وه م نه بیر ئه وه
 داهاتوودا  ب له سنه  به،  وه ونه نگ دوور که جه نیان خۆشبوت ولهن و ژ ماشکه ک و گوڵ ته وه

   .  )   و ژیانه ویش منداه وت ئه که رده ئاکامک ده
بریندا  ک ئاو به م ڕۆی کوردیدا نه تی ئه سته ی ده که  ژر کوه   له ڕئمه  مه  له وه داخه به
نا  کات ،ده ش ده کاندا دابه ر برینه سه وێ بهخوێ فرۆش و خ  ت بووه سته کو ده کرت به ده
  نواندو هه ده می نه رخه م ته که دا 070407   له عیشقه  به باران کردنی دوعادا لهدر  کوشتن و به له
یاندن و  کانی ڕاگه ره ر میمبه  سه هاته  و ده وه کرده ک ڕاست ده یه وه ته کی مژوویی بۆ نه یه ه
  میشه  هه رگا به م ده دوان و ئه  ده که له سه  ڕاستی مه  له وه شانانه هڕ وه و هه ڕاشکاوانه به

ها و گوو   خوزیاری ڕه  که وه کرده ڕون دهگا یان   و بۆ کۆمه وه کرده ر ژنان ده  سه یان له داخراوه
   خوشکی براله کردوو دوعای به ی ده م گرفته شی ئه دا و هاوبه کانی ئاوده وییه ما خۆشه بنه

  ی پشت بۆ خۆیان ده ره ر گازه  سه   ژنانی کوردیش له تا کرد ند ده ی ناوزه که  ساوه ته حوکمه*
  مه و ده ئه،     وه یاه ئاسمانی خه یان  به کان کانی خۆزگه ستره ژماردنی ئه  وتنه  که  وده وه وانه حه

تا  وه ئه،  یه چاوت کلی پوهژنان بی ژر و به  وه  بکاته  دوباره فتاره م ڕه بوو ئه پیاوک نه
وبۆو   شه زار و س ژن به هه33000    که وه ببنین و خوندومانته  ده یه ژهو ڕ موومان ئه هه
  یان له تی پیاوان و کوشتن و لووت بین ی ژنانیش ژماره شته  قورنانی ده ته  بونه وه جاته نه

ی  وه  لسینه نابێ و له  هه  شوتییه هو توک تی کوردیش ملی له سته  و ده زیاد بوندایه
ڵ و  بۆنی دوکه ن و که شادهما ده   وه کچاوه  یه موو پیاوک به  هه ریکه ترنابت و ژنانیش وا خه
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    . وه  پیاو جیاناکه بارووت له
  
  
      
  
  
 

 


