
  ش شتی دیكه.... و رده روه راقی په مه
  
  م شی سیه به
  
ی  وه وك بوو بۆ دۆزینه هه  وه ش بوبووه دووبه به  آه) ش شتی دیكه... و رده روه راقی په مه(ژر تایتی  له

رانی آوردو  سه  ی آه وه و گومانك بوو له رده روه و دۆخی په ڕ پرس مه له  گرانه خنه زمانكی ره
  ن آه تبگه  زگایه و ده ستیاری ئه هه له  یانتوانیووه نه  نووآه ت تاهه و حكومه آان تدارانی حیزبه سه ده
  .آان سه آه  گاو تاآه ر ئاستی آۆمه سه له  یه دواوه ساتكی مژوویی به زیاتر آاره  وه رامۆشكردنی له فه

و چ  ر ئاستی میللی سه ، چ له ستدایه رده به له و شیكار روانین  ش دووجۆره مییه رخه مته و آه و بباآی بۆ ئه
ردوو  هه تدار له سه رانی ده سه  میان بوای وایه آه آان، یه ناسه رده روه و په آان واره ر ئاستی خونده سه له

و  ئه آردنی رده روه بۆ په  شونكه  تاآه  رده روه زگای په ده  بزانن آه  وه بئاگاترن به  وه زۆر له  آه حیزبه
ی ئومدی  خوازو جگه ركی ئاینده وه دواجار بوونه  بینین آه ده  وه دروستكردنییه  ون به خه  ی آه مرۆڤه

  وه و مۆڕاییه و زانستی رووی فیكری آداربت له چه  نده وه بتوانت بایی ئه  ی آه وه موومانبت به ر هه هه
دانانی  آانی خۆی بت له ئاشكراو شاراوه  هزه و تواناو جوان  ته سه موو خه رهه گری هه هه  آه

موو هزی  هه و به وه آرده به  ، چونكه و پارتییه آتی تدارانی یه سه ده رووی له  ی، گومانكی وا آه آه بناغه
 آۆنتۆكردنكی  نده رچه هه  یان آۆنتۆكردووه زگایه و ده آانی ئه آییه ره سه  موو جومگه رهه هه  وه خۆیانه
و  مادی  هزو پویستیه  ی به وره پویستی گه  بت آه ك هه یه خشه و نه ی پالن وه له  و دووره حیزبییه

  .مبكرن راهه فه  رجه و مه  آان زۆره وییه عنه مه
  وه رئه سه خت له جه  وه ته رۆآی حكومه ر زمانی سه سه و له رده روه ی په دوای آۆنگره له  نده رچه هه

ترین پشكی  وره بوو گه ل ده ی، وه آه رپالنی آابینه ماسته له  آكه یی یه رده روه ریفۆرمی په  آه  وه ته آراوه
ر بگرت،  ی چاآسازی سه پرۆژه  نه ر به گه  بووایه  رپالنه و ماسته تی ئه رم بۆ خزمه ی هه بودجه

  ك له یه و ژماره  رده روه زیری په ن وه هالی له  وره آی گه رمییه دگه  آه  م جاریشه آه یه  وه ئه  ته به هه
سیستمی  له  و ریفۆرمه ی چاآسازی م پرۆژه ئه  آیانه ره و گه  یه ی وت هه وه و ناوه  وه ره ناسانی ده رده روه په
  .ن ربخه دا سه رده روه په

ستی  ده به  حیزبهم دوو ئه  ، آه یه وه كی ئه آات الی خه ترده وره گه  آه گومانه  م، آه بۆچوونی دووه
راپاگیرو خوقاندنی  آی سه یدابوونی هۆشیارییه په  ن، چونكه آه رامۆشده فه  زگایه م ده ست ئه نقه ئه
ی  و ئاغایانه آات ئه پرسیار واده و هارو مشك پ له راش مھه و ده ترس گروهۆشیارو چاونه خنه سانی ره آه

  .ناژۆن  آون تبووه  شتیه و آه ئه  و بباآانه روائاسان ت هه سیاسه
موو  رهه و خواسی هه آانی باس و آشه رده روه راستیدا په رانین، له ی نیگه ش مایه آه ردوو روانینه هه
آانی  و ماه آان سه موو آه رهه هه  آه  مكه و خه و ماندوتی بوون نی گشتی گیرۆده ، دیمه و ماكه س آه

و  ختی دبه تی سنوری به یه و آۆمه و ئابووری راپی سیاسی واقیعی باش یان خه  ، راسته داگیرآردووه
ی  و آشه گرفت بارو پله ین دۆخی ناله تبگه  م زۆرئاسانه آات، به سمده موومان ره رهه رانی هه خۆشگوزه

پن   آهآانیش  ماه  ش وایكردووه وه ، ئه و ماندووآردووه مگین و غه و آوڕی توڕه ها آچ زاره هه  به  رده روه په
م ئاسای بۆ  ننه هه تا خوندنی با، دواجار دۆخكی جه  وه تاییه ره سه ، له ختانه دبه به  و آوڕه و آچ له
ی  وه ت هۆشیارنین به و حكومه تدارانی حیزب سه ده  آه  دانییه وه ش له آه ، گرفته مووان جۆشداوه رهه هه

آانی ریفۆرم  وه وردودرشتی هه له  آی دیكه اتایهو رت، یان به گوزه ده  زگایه وده ناو ئه چی له
ڕ  مه ك پارادایمك له وه  گرانه خنه تیایدا تیۆركی ره  آه  آوردستان ئاوروپا نییه  بن، چونكه ئاگادارنه

  گرتنه خنه و رۆحی ره ئه  ته به ، هه وه شی بۆ آرابته باوه  یه ندین ده بۆ چه  آانی دیكه و پرسه رده روه په
و  قۆناغی تازه  آه  وه مه نگی جیھانی دووه دوای جه تی له تایبه ، به وه گرته ی نه رده روه نھا په ته ر به هه

  آردنی زانسته شه بواری گه ی مژوویی له و ریشه گ ش ره وه ، بۆئه وه پشه  ئینتیقالی هاتبووه
موو  هه  آه  گرانه خنه رۆشنفكری ره یدابوونی سیستمكی ی په مایه  آاندا بووه و ئینسانییه آان سروشتیه



  و ربازی فیكری تازه ك قوتابخانه یدابوونی آۆمه تی په تایبه ، به وه آانی گرته عریفییه مه  آایه
ی  ندین تیۆره زراندنی چه بوو بۆ دامه  یه وره گه  شدارییه و هزو به مووی ستایشی ئه رهه هه  وروپا آه ئه له
ی  رانه و بونیاتنه تیڤ ری پۆزه دواجار آاریگه آه  فه لسه و فه ناسی و آۆمه روونناسی ڕ ده مه یی له خنه ره
دا  و بواره ی له و شیكاریكردنه وه و لكۆینه موو ئه و هه رده روه وشی په ر گۆڕینی ره سه بوو له هه
آان  ئامزه  خنه ره  هشدا تیۆر وه ئه گه م ناآۆآی، له و هه بایی ته نجامدران، جۆراوجۆر بوون، پ له ئه

پرسیارو   آان بوون، به ییه رده روه په  وه آانی لكۆینه قلیدییه ته  و نموونه پارادیم ی زۆر له وانه پچه
دا فرۆیدو  و آاروانه نگی ئه پشه دا، له دوای جوگرافیای تازه ڕان بوو به ، گه یدان مه هاتنه  وه گومانی تازه

م  م له و ڤۆلترو پیاژێ، به و ماآنزی سل و برتراند ره و ماریا مۆنتیسۆری و ماسلۆو جۆن دویی پاڤلۆڤ
ستی  رده سه دا له رده روه آردنی په و راڤه بواری شیكاری هزتر له پۆلكی به ی رابوردوودا شه یه ند ده چه

و پۆست  آان نسییه فره  رییه وی پۆست ـ بونیاتگه هه ك له یه ك ژماره ته و لیندا ستۆون له گادامرو هابرماس
یان  ی تازه خنه مۆدلكی ره  وه موو پكه رهه هه  آان آه رادیكاییه  و فمنیسته آان ـ مۆدرنسته

ڕ ریفۆرمی  مه بوو له  ك تیۆره لكاندنی آۆمه وه آه یه به آان جۆرك له پش، آۆی آاره هنایه
  . یی رده روه په

زموونی  ئه ك له و آه ڕنین آان تپه آۆنه  مۆدله  آمانه ره و گه ینمی چاآسازیدا خه له  ش آه بۆ ئمه
موو  رهه هه له  آه  آه رگایه  آان تاآه زموونه و ئه آان ی تیۆره وه ی خۆمان ببینین خوندنه وه ره ده
  رزآردنه و قه له آان خوازه آۆنه  آاره رده روه په ك له یه ژماره  نده رچه ین، هه رزیانبكه قه  وه آانه رچاوه سه
و  به) نۆسیا نده و مالیزیاو ئه سعودیه(رم  ئاشكراو ب شه آان رۆژئاوایی بن، به رچاوه ر سه ترسن گه ده
  م بۆچوونه تی، خودی ئه آلتووری ئیسالمی ـ ئاسایی ـ رۆژهه  نزیكن به  زانن آه ده  دانسقانه  رچاوه سه
پتر   نگی رۆژئاوا آه رهه و ئابووری فه زموونكی سیاسی ر ئه ههرزآردنی  قه له  و فۆبیایه مان ترس رهه هه
  .  قینه ریفۆرمكی راسته آردن له آشه پاشه له  یلكه مه
و  په چه  و حیزبه ن موو الیه رهه ری هه ردووآیاندا نونه هه له  ن آه هه  ره دا دووبه آه پانه گۆڕه له  نووآه هه

و  م گۆڕان و ئه آرت ستكاری هیچ نه ده  آه  تره ئاسوده  وه ك به یه ره به ، آانی تدایه وه و میانه راسته
  آه  یرنییه ش سه وه زانت، ئه ده  ده ربزه یلكی غه و مه ی دوژمنان خشه و نه ساخته  به  هاواری ریفۆرمه
قنی  آی عه آشییهر و سه تی پاڵ ئازایه له  آه ره ی گه وره ر بواركدا هزكی فیكری گه هه خودی گۆڕان له

  یه و فیكری هه چی هزی مادی  آه  یه یان ئاماده آی دیكه یه ره دت، به  وه آه فیكرییه  رچاوه سه ر له هه  آه
ندین  ژر چه له) ریفۆرم(خودی   آه  ، گومانیشی تدانییه نیازی گۆڕانكی رادیكانه ڕ به گه بیخاته

و  ندك له هه  دیاره  ری خۆی بكات، آه فه تی سه آییه ره گه  وه ۆرهساپۆرتی جۆراوج ناوونیشانی جیاوازو په
مان  ری هه و نونه ن آه آۆنه  مان مۆدله فای هه وه و آوڕی به ن آچ آه ی ریفۆرمده شه ی بانگه رانه آته آاره
  آه  دایه وه هش ل رانه آته و آاره ترسی ئه ، مه و داوای ریفۆرمی خولقاندووه پویستی  ن آه مه و سیسته ئه
  یه وه زی ئه نھا حه ، ته گرتووه نه دا هه گبه هه ی له ونكی تازه و خه چی هیچ پرۆژه ، آه بی زۆره غه به غه
،  مه رهه آی ب به بالغییه ه و قه ی پشوی نده وه ی آارآردنیدا ئه میانه و له ربت دا یاریكه آه مه ناو گه له

شك  به  ببت به  و بیردۆزانه ی ئه گرانه خنه رۆحی ره  رجه رناخات، مه سه  آه هی گۆڕان پرۆژه  نده وه نیوئه
  . آانی ئمه ناسه رده روه گفتوگۆو مشتومی په له

و  ر پرۆژه ی هه وه تكردنه م ره ، به وایه و دمۆآراتیدا ره آی آراوه وایه و هه ش آه جیاوازی بیروڕا له
و آلتوورو بیروبۆچوونی باوی خۆمان مانای  ڵ ئایین گه ناوی ناآۆآبوون لهژر  رخ له آی هاوچه یه رنامه به

نیازی جھشتنی  به  نییه  آانكی تازه و ته یی هیچ بزاف و ئاماده ستاوه وه  آدا آه نو مژوویه ده  یه وه مانه
ببینین ب   دانهو دیار ناتوانین ئه  بین ئمه  توانین لباوانه ی، ده آه مانا مردووه رابوردوو به

  .بكات  تازانه  و دیارده و پرۆژه ون و خه م گۆڕان سفی ئه وه  آه  ی زمانكی تازه وه دۆزینه
ین  بكه  آردنه رده روه و په ی خوندن و پرۆگرامه خوازت گومان له مووان ده رهه هه له  قینه دیالۆگی راسته

ی رابوردوودا  ده نیو سه آانی خوندن له رنامه ، به یه هه  وره گه آی و پراآتیكدا بۆشاییه نوان تیۆره له  آه
د  به و تا ئه آجاری بۆ یه  آه یه رنامه و دونیا، به زاتی خۆی ، نامۆ به و نامۆی دروستكردووه مگین مرۆڤی غه



دوای و نر،  م ها مرۆڤ، له زاره هه  ، به وه و بیرآردنه وه و خوندنه دوژمنی آتب  مانكات به ده
ترین  وره گه  بن به و ده ن ده ق ده ت ته عریفه آانی مه رچاوه آجاری سه یه واوآردنی خوندنی باش به ته

زانكۆ دوای چوار ـ  آانم له ه آانی هاوه وره و گه خۆش ره هه  ونه خه آك له یه  یادمه دوژمنی آتب، من له
ر آتب،  ك هه و تاماون نه آجاری یه به  و قۆناغه ئهواوآردنی  دوای ته بوو آه  وه پنج ساڵ خوندن ئه

  . رواش بوو ، هه وه خوننه ش نه رۆژنامه  فیان خوارد آه ره كو سوندی شه به
ڵ  گه ی دروستبوونی دوژمنداری له مایه  بته تا زانكۆ ده  وه ی ساوایانه باخچه آانی خوندن له قۆناغه

و  مان دۆخی دڕدۆنگی ش هه یه تازه  وه م نه و چ ئه ی من وه فیكر، چ نه و ب ده رو ئه زو هونه و آاغه م ه قه
ر قوتابیان  وبه مه له  ده بۆ نیوسه  وه ڕانه گه و به  نووآه ، تاهه وه تدا چنییه عریفه ڵ مه گه تۆرانیان له

) ربووین به(یان ) بووین ڕه به(ن  ده  ربۆیه ، هه یه ندیخانه ال به یان له آاندا قوتابخانه موو قۆناغه هه له
نگی  و زه ی خۆشنوودییه ی پۆل مایه وه ره ده نگی چوونه ی زه ـبووبن، زرنگه)ند به(ی  وه آئه وه

ی مامۆستا تیایدا  و دۆخه  و پگه ، گومانكردن له خۆشییه و نه و دگوشران م ی خه ش مایه وه ژووره چوونه
  شن آه بر وه زۆردارو زه  و بگره موو شتزان هه  یكا به ده ی آه یهقلیدی ته  و رۆه ، ئه وایه ژی آاركی ره ده
و  مكی سزادان سیسته  آان آه وه ی تاقیكردنه پاڵ شوه ، له س پی جوان نییه هیچ شونكی دونیادا آه له

  ترسناك آه ری وه و رووگرژو بوونه سن تۆه  آات به مامۆستاآان ده  ی دیكه نده وه ئه  لهَق و عه آوشتنی رۆح
  م پیرییه چی به و آه واوآردووه ها ساڵ خوندیان ته یه ده ر له به  و پیاو آه ها ژن زاره هه  به  نووآه تا هه
بینین،  ده  وه آانه قورسه  ست پرسیاره ده  بوون به و گیرۆده چوون رنه و ده ی ناخۆش وه تاقیكردنه  ون به خه
  . بت  رانه روه مرۆڤپه  م رۆه ئه  رجه مه

ی  شه جبین، بانگه  آه و مۆته ونی ناخۆش و خه م ننه هه آانی جه قۆناغه  قوایه هه  ده نیوسه دوای پتر له
رز   موو دونیادا آه هه ، له وه ینه ئاشتبكه  ڵ قوتابخانه گه آانمان له و آوڕه خوازت آچ ده  ئمه ریفۆرم له

مین  آه ـ قوتابی یه  ره نته ـ سه  نده گیرت قوتابی ناوه ده  هقین و فرآردنی راسته رده روه و په مرۆڤ  له
  : وه ته آی زۆرآورتدا آورتكراوه یه رسته مووشی له رهه ، هه و دوائامانجه ئامانج

و  و تووڕه مگین رۆحكی غه...  رواشه ، هه!"فربت  حاه مه.... بت و ئارام نه خت ر قوتابی خۆشبه گه"
ندوبنمیچی نزم داوای  ی شیش به ره نجه و په نگ و ب ره نو ژووركی رووت آراو دهند و به بزارو تۆراو

  .ی لناآرت وره ی گه هره و به نواندنی موعجیزه
  بم آه ده  وه آانی آوردستاندا گوبیستی ئه و شارۆچكه گوند وامی خۆم له رده و سۆراغی به ڕان ی گه میانه له

دوای خۆیدا دنت، هشتا  و بباآی قوتابیان به یی ڕه و به اژاوهبیاری البردنی سزای قوتابیان ئ
و  و فرآردن دروست رده روه ی په نگ پرۆسه برو زه ب دارو زه  ن بوایانوایه آجار زۆرمان هه آی یه یه ژماره

ی  رده روه می په سیسته باس له  یاد آه  وه م هاته)سل برتراند ره(آی  یه دا رسته ، لره ڕوه رك ناچت به
روانینی مامۆستاآان   ستبوو، آه یوه ـ میلیتاری ـ په  ربازیخوازانه رۆحی سه  پتر به  آات آه ئینگلیزی ده

بری  زه نھا به ته آه  آردووه شت نه و بزنه رو هستر و آه نوان قوتابی مكی زووتردا جیاوازیان له رده سه له
آانیان  قوتابییه ی آوی له ك ئاژه ك آۆمه روه ، مامۆستاآان ههرگا ر راسته سه  وه دارو گۆچان دنه

  وه ئه  ڕێ، دیاره ر راسته سه  وه ڕنه و ناگه بت فر نابن و جنو نه بری دارو تو تف زه به  آه  روانیووه
  . وه مانه در زه له  آار بووه رده روه ها په بۆچوونی ملیۆنه

روونی، سزای  و چ ده یی بت سته نگ، چ جه برو زه و زه نانی توندوتیژیآاره ددا به مۆآه م له به
سن  و تۆه دڵ له و آینه شن بروه ك ناهت مامۆستای زه یه م هیچ قوتابخانه نی آه الیه و به ره سه له

مامۆستا  ك له هی وه نه  وت آه وی زۆری ده و آارو هه ریفۆرم آات  وه رئه به ر له ، هه وه هیچ آالسكه  بچته
و  یی بت، راهنان خشنده و به و میھر ویستی خۆشه نگ بوایان به برو زه بی زه له  آه  وه آانه ناو پۆله بچنه
خۆیاندا بمرنن، خودی ترسی  آو رۆحی توندوتیژی له تاوه  پویسته  میشه شق پكردنیان بۆ هه مه
آانی  آییه ره سه ره هه  هۆآاره له  آكه آاندا یه تابخانهقو و آوڕانمان له كردنی آچان تكه آان له وره گه
دا  آانی دیكه شه به له  مھنانی توندوتیژی آه رهه و به آدی یه له) آان و نره م(دی  به نامۆآردنی ئه به
  . م آه درژتر باسی ده به



ستیان ل  ده  وه بیانووی جیاوازه بو به  نووآه تا هه  آه  رده روه ی په تانه و بابه و پكھاته ش و به زۆرن ئه
رۆژئاوادا  ك له ، وه ئارادانییه و ئاشكرا له یی روون رده روه آی په یه فه لسه بواری پراآتیكیدا فه ، له دراوه نه

  ین آه و زانستی شك نابه گرانه خنه آی ره وی ل ناآرت، هشتا پداگۆگییه یه په  ، الی ئمه باوه
م بزانن،  رده ی سه رده روه و په آانی فرآردن آنیكه رو ته موو هونه رهه و هه ن یبكهو یه مامۆستاآان په

و ئامار  ترین راپرسی مامۆستا، ساده  بنه آی ده زۆرداره و به وت ڕكه ی مامۆستاآان به زۆربه  پتره  ده نیوسه
زو  و حه و آاركدا بی ئه ر پیشه هه وتن له رآه م بۆ سه آه رجی یه ، مه وه آاته مان بۆ ساغده ته قیقه و حه ئه

و  ری تووڕه وه دوو بوونه  میشه ، بۆ هه یه رۆحی تۆدا هه ت له آه پیشه  ر به رانبه به آه  یه ویستیه خۆشه
ی  ین پرۆسه آه چی داوایان لده ، آه و مامۆستایه قوتابی  آدیدا دانراون آه ر یه رانبه به و بزار له مگین غه
  آه  بیرچووه مان له وه ئه  وه ، دیسانه ڕوه و راست بوات به و رك و بت ماڵ رآه رآردن بهو ف  رده روه په

  .فربوون بكات ز له حه  حاه دونیا مه و له خۆی قوتابی بزارو تۆراو له
  نده وه ئه  آه  یرنییه بت، سه فرده و نه آات فرده  و نائومد نه ش و ببه جاڵ و ره و رووت سی برسی آه

و  قی و نواندنی ده نگ بروزه دا، پانتایی زه رده روه بواری په تی له تایبه توندوتیژین، به آی پ له گایه آۆمه
،  ماندا آوژراوه رۆحی زۆربه و خۆشی له یف و آه پانتایی ژیاندۆستی  ، چونكه رینه ربه زۆر به  سزاو تۆه

و  راستی تیایدا به  ی آه نه مه و ته و دۆخ ن مه و زه به  مارگیری هاوشانه و ده هزی ترسناآی توندوتیژی
سن  و تۆه دڵ له  آینه  نده وه شی تدابت، ئه و شواو ببه گی ناشیرن زینده  نده ژیاوین، چه خۆشی نه به
  آه  زۆره  وه ری ئه گه ئه  نده وه آانمان، ئه و آوڕه دووربن آچ و خۆشی به نده خه له  نده بین، چه شن ده بروه زه

ویش  ك ببن، ئه یه آانمان فری آارو پیشه و آوڕه دوای خوندن آچ  یه وانه رو خوناوی بن، له ورانكه
و  دروستكردنی هاوتی  آه  رده روه زگاآانی په ونی ده ترین خه وره م گه ناچ، به و نیوه ناآامی به

تا   نوشوستیمان هناوه  دا ئمه وه ، له ره روه پهو مرۆڤ  رسته و خاآپه ك دۆست و خه خش هاوشاری سوودبه
  . رزی وشتبه و ره ب مۆڕاڵ  ، خوندنكه نووآه هه

  آه  و هۆزی دیكه و باقی تیره و آلدۆ ئاشوری و تورآمان ب ره آوردو عه  دا به م وته ی له وانه آن ئه
  وه آی دیكه یه ستره ئه ی بوون؟ له نده ی نوقمی گه وانه ن، آن ئه آه و خاك ده ك خه ت له خیانه

آان  آۆلژه رچوون له ن، دوای ده م وته آانی ئه یمانگاو آۆلژه رچووی په موویان ده هاتوون، هه نه
تكاری  و خزمه یدا خاون آه آارو پیشه له  خۆن آه و ئاو وت ده ف ره خوداو شه  مووان سوند به رهه هه

و  ك ڵ خۆمان وخه گه له  نده چه  ده نیوسه ش به وه ر له و به ساڵ  ڤده ای حهدو  ك بن، بوانه و خه خاك
گوزاری  رمایه و سه و جموجوی ئابووری ، بازاڕ)خالق ئه(ین ب مۆڕاڵ  آه ت ده خاآدا درۆزن بووین، سیاسه

مۆڕا یه ، ژیانی آۆمهَب هو توندوتیژی ریاآاری له  تیمان پ وه فرۆشه  ماته ته و دوژمنكاری، له و ف  
  . آات نوان دوو گوند ـ دا فده آات له ك ده یه رشتی راآشانی جاده رپه ی سه ندازیاره و ئه تا ئه  بیگره
آانی  موو خانۆچكه رهه و هه آانی حیزب و خانه آان وته و مزگه آان به آته و مه آان ماه گومانكردن له  واته آه
ر  سه له  ئازابین قسه  نده وه بایی ئه  و جوانتره  وایه ، ره نووآه ههو  آردنی مرۆڤ، لره رده روه په

ی  ره آه و تووڕه  مگینه و غه خشه و بریندارو ئازاربه ش ره  م زمانه ین، خودی ئه آانی خۆمان بكه ناشیرینییه
گی  وودهو ئاس هیچ رۆحكی همن  آم آه زایه ی فه رده روه منیش آوڕو په  آه  یه وه ی ئه گه من به
منی   م آه زگایانه موو ده و هه ست ئه خۆشی ده من بۆخۆم نه  آه  دانمپداناوه  میشه هشتووم، هه پنه

  ك ئمه وه  آه  یه تازه  وه م نه بت بۆ ئه مان هه آی دیكه یه رنامه آرت به آرد، ئاخۆ ده رده روه خراپ په
  !بت؟ تكار نه و خیانه مگین دارو غه رده ده
 


