
! ؟ێآر ن آپ دهۆه چو گ ئه...وش  پهعه بدو  
 

 ڵۆ پڵۆسته ، پ سته ده تا آورد ده هه...ترآراو بیو داگ سته ر دهتا آورد ژ هه
 ینگ وا ده ئه... آوردستانهی ناوی هۆو خاك و خ  ئهیراآۆد بكاته خیه شه
خت  ته هی پایرول هه ی هک هڕۆک ك لهآات . و آپ نابش  پهستان آوردیریشاع
). ت سه ه و پشتم له دهی وهئ ووم لهڕم  رده هه: (یستا و گوت هه  لیهاوار  
 ۆم سته ه ه و دییش نۆرزانفر و ههش  پهیی و دزه زانڵ نده ته گه سه و ده ئه

وا   ئهێڕ وه ژاران، ناله  ههیسابیح س، له  پهیمانن و سلۆاتیش  و لهێناآر
 یی ئازادیرگا دهو  وه نهھیدا بیکیتار  لهێان بکری، تا پا ان دیڕایب
 یوا ران ههو ن نهۆزیف له  تهینا  آهرس هه. ن ر داخه سه  لهی وه وآردنهب
.وه نه و بكهب عرانهیه شڕۆو آ ئه  
 یآان خت و شاره تهی غ له پابا ه ك و قه  خه ئاوا پیعری شیڕۆستا آتا ئ هه
ر نه آونا و آه  ئهییرینب شهۆ ریآان رنامه  بهیچ آراوه، آه  نه آوردستان یتر

...وه نه وبكهنه باڤ رنه و آه  ئهیوا  ههران به دوو دو ان نهیس بوون و آه  
 انیوش  پهیآان عرهینگ ش ده ت بهرن نتهی ئیڕ پهك ماند ك هه هی ش ماوهپ
و و ش ان له پهییشواز پنۆك چ  خهینیمب و آاته نه وه ، ئه وآردهب
مار ۆ تی دیر س سه  لهیآان هییعریش هڕۆآ، آه ستا ئم  به آردووه ،یآان عرهیش

و  آوردستان بی وه ه ر  له آوردستان و دهنهنگ و و به ده و آراوه
ن ۆ چ: هی وه ار ئهیپرس.ب ئاشکرا ده نهنا و که  ئهییۆاستگڕ ی ادهڕوه ،  هنآر ده
 ینۆزیف له  تهینا مه آهر و دوو هه  ئهیموآراتی و دی ئازادیوا هه
 یڕۆنه آنا و آه  ئهکدا،کات له مه دا؟ ئه  نهیشانی نانی انهڕۆو ک ئه وه گرته نه
 ییس ند آه  چهی وه بونهۆ و آن ده  دهیك  خهیشانی نیس ستودوو آهیژده و ب هه
 یۆجموج و اش آار پیوا ه ههن آه آان ده هكخراوه و ر مهۆند و آ به مه
 و یمان سلیت  حكومهیآۆر م و سهر  ههیآۆر مار و سهۆ آیآۆر سه

... رول  ههیت حكومه  
 و یر سه بهڕا قویت ، ت ب سه ده سهی پی شهیپ یستینالڕۆ ژب  دهۆل گه
  ... ناکا؟یۆ خیس کار که  کهتزمانه ب سته ته به للهیو م  ئهیخت بهب



رآوك   آهیڕۆ آیآان نه ویری موون سهر آانم فه قسه ییاستڕ ۆب
.ن  بكه تری و هرانۆس...الر آه... یمانسل ... نیدد الحه سه یۆزانك...رول هه...  
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