
  " بت ر لره رمان هه نگه بت سه  ده  کوردستان بمنت ئمه ردک له تا به هه"

  
 

  وه لمانه سه  نوگره که شه ڕه گه م سه  ده کرا به  ده پارچه م پارچه سته جه
  
   زنجیر به ست له  ده کان بوو که نفالکراوه ی ئه وه و پاڕانه ئاهـ  نھا گوــم له  دوای خۆم ته له
  وه پاڕانه  خوا ده له.  گوی خۆیان یشته گه ئه یان نه  نووزهدا ژر لوکی وشک و تینوو اوی لهواسر هه
  ؟ وه  عوسمان بکاته رگا له ک مابت ده بت نوایه ده. ب کی ل مابت یان ده که ره نگه سه

هن  و خوا جمان مه، ت وه پاڕاینه و دیوی ئاژداخ ئه م گرتبوو له که لی دوو کچه زۆر چاکم بیر دت په
  !  بمرین وه باپکه

کو   تاوه وه واسن با بچووکتر بینه مه تانگوت بۆن خۆتانمان پیاهه ندکتان ده گوم لتان گرتبوو هه
  ؟ رباز بوونه ند جگای ده ربه تان پرسی کام ڕگا، کام ده ندکتان ده هه.  کونکدا بچین به

  به .بوونرمیان  کانی بناری گل و گه ڕه تی شه که دیاربوو زۆر شه  ک، که ش ماندوویه مردمنداک، ڕه
نفال بکرت، چیا و  موو کوردستان ئه ر هه هگ من جتان ناهم ئه"گوت   هاوڕکانی ده بههمنیی 

وش  ر له وێ بت و هه ش له ری ئمه نگه  سهبت  دهردک بمنت نفال بکرت، تا به کان ئه رده هه
  ".بمرین
  .ک کرد  یه لهاواییمان مائ
چوو سوندک  زۆری پ نه. ی خۆتان و داڕشته ره ش به ئوه. لمان سه اوا و نوگرهو تۆپزئ ره  به ئمه

  . وه کانه رگه پشمهم   ده بوویت به
ری  نگه نفال سه  ئه یانبیستی که  ڕاکال ده نھا به  ته وه کانه  پشت سنووره  له،ناوکی ڕۆمانک بوویت

  .کردیت پ چۆڵ نه
). د مهح الئه وتی مه شکه ئه" ( خله"وتی  شکه  ئه کانت له هیده ر هاوڕێ شه  سه  چوویته کاتکیش که

  شت به مه ئه. یت دووا سنووری کوردستان بشکن له" عس شمشری به"بت   ده سوندت خوارد که
و   ئه یشته گه نگاوک نه ند هه  چه نھا به شت ته که شه هاوڕێ ڕه. کت تۆمار کرد خونی باوک و برایه

کانی   ئاگری ئاڕ بی جی ـ ـیه ی گوڕگوڕیان ل ببووهھاتن و گ نفالچییان پی هه ی ئه یه یاره ته
  .شانتان
  .ژیت  ناخیاندا ده  ئستا له رمیان بوویت، بۆیه انی گهد ر و ئاوه نگه نھا سه نفال ته  دوای ئه تۆ له
  . ڵ نایه شدا چاوی پت هه که زه فه  قه وژمن له ئستاش د شکن بوویت، بۆیه" رقبا"ڕیندا   ڕاپه له
ژاران،   هه ت به رکی تری خزمه نگه  سه تت کرده زاره ناساند، تۆ خۆت وه ك نه  خه ت تۆی به زاره وه

  . چاوان  لهکفرمسـ ـی  نفالکراوان و پ م ی ئه  و پاشماوههیدان سی شه  سیمبوی که ه بوویت ب بۆیه
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