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 بايي كردووةو رِيسوا كارةساتةمان ئةو خؤمان كراوة،بايي جوانةمةرط دوعا لةوةتةي
 ثرؤتيستمان جياواز شيوةي بة خؤمشان بايي نووسيوةتةوةو شيعرمان خؤمان
 ئةو كويدا لة نازانيت ئينسان نامؤية، كبةجؤري دوعا كوشتين شيوازي.كردووة

 و ثةست ئاوها دوعا مةرطي.دةرِذيت يلَ رِقةي هةموو ئةو كة كاتةوة كوير سةرضاوةية
 كردووة،ئةو فةرامؤش جةستةميان لة ثارضةيةك كة جؤريك كردووين،بة ماندووي
 بةلَكو ووة،كرد ياد لة كورِةمان ئةو نةك ئيمة.هيشت جيي و ويست خؤشي كة كورِةي
  .نازانني ناويشي

 بة ئيشارةت يةكيكيشيان نوسراون،تةا دوعا مةرطي بؤ كة وتارةي دةيان ئةو نيو لة
 اليةكةوة هةموو لة كة ئيعتريازةي و ثرؤتيست شاآلوي ئةو نيو ناكات،لة دةزطريانةكةي

 ئةو.اوةنةكر دوعا كةوتووةي كؤست دةزطريانة لةو باس حةرفيكيش هةلَداوة،بة سةري
 تةا نةداوة،ئةو دةست لة دوعاي ليبنيني،تةا زيندةي شةهيدي ناوي دةكري كة كورِة

 هةرِةشةيةكي لةذير ئةوانة سةرباري نةكراوةتةوة،بةلَكو جيا جةستةي لة ثارضةيةك
  .بيت كؤتايي مةرطي بة نيية دوور داية،كة جيدي
 لةم هيضيك وةآلمي ئةطوزةرينيت؟ ينكويية؟ضؤ لة ضيية؟ئيستا كيية؟ناوي كورِة ئةو

 بآلو رِؤذنامةيةكدا ضةند لة رِيثؤرتاذانةي و رِاثؤرت ئةو ثيي بة.نيية ئيمة بة ثرسيارانة
 بارةوة لة هيضي كةس نةبيت واش ئةطةر.زيندانة لة ئيستا كورِة بؤتةوة،ئةو

 كةيسي لة كة واكارييةكدا هةر ثالَ لة لةمةوال ئةوةية بؤ نووسينة ئةم بيطومان.نازانيت
 ثةيوةنددارةكان،ئةيب اليةنة و مرؤييةكان رِيكخراوة و دةسةآلت بةردةم دةخيةينة دوعادا
 لة بيت يةكيك زيندووةش شةهيدة ئةو كةرامةيت و طيان ثاراستين و كردن ئازاد

  .داواكارييةكان
 ئةيان كة فانةشهوتا ئةو نة و الواندنةوةكامنانة و طريان لة طويي ،نة رِؤي دوعا

 ،نة دةياخنوينينةوة ثرسةكةيدا لة كة دةبن هةناسةي بة تيكةلَ شيعرانة ئةو كيشني،نة
 دوعاي بؤ ئةوةي.نووسينةوة دةيان كة تيدةثةرِن سؤزيدا خانةي بة وتارانةش ئةو

 و دوور سةفيكي لة كة دوعايانةي ئةو طياين ثاراستين بؤ دوعايةكة تةا دةكةين
 وةكو و دةضن و دين بةردةمياندا بة تارمايي وةكو بلؤكةكانيش بةردو و ستاونوة دريذدا
 دةتوانني ئةطةر ،دةبا نايةتةوة ثي دوعامان ئةطةر.ديت فرِكةيان سةرياندا بةسةر بالَندة



 بطةريني نيية؟دةبا دوعاش ويسيت ئةمة ببةخشني،مةطةر دةزطريانةكةي بة ئاسوودةيي
  .دوعا جةستةي تري ثارضةكةي دواي بة بطةرِيني وة،دةبازيندو شةهيدة ئةو بةدواي
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