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 بوونش بوو وای لکرد وه رئه رز و بلند راگرتبوو هه  بهانی که تیه ستی کوردایه زبکا هه  خوا حهندک تا هه

  نه بی بخه ی عاره بتوانن چوار وشهی  وه ب ئه نر هر ب سه بهغدا  زانکۆی به  له خوندنی چوار سای ماوه
و   لهوانیش  ئه که.  وه نه نی پبده رده یان ئهستینی  له بکی فه می عاره م بتوانن وه  الی کهو وه که یه ڕسته

جنسی  کو له وم نین به ر قه ک هه و کوردیش نه بانه ارهعخاکی یان ووت عراق  یان خوندو ئه  ئه زانکۆیه
مان  ئه.  وه ره  ده ب بۆنه  و ئه ن داگیرکردووههاتوون شیمالی عراقای ن که جنۆنه  وانه ئه ئینسانیش نین

ۆ  بیشم النی کهو  وه نه  بدهیان هاتانه ڕهو توڕ می ئه وه  ون کهکاتان ب منهژی دو که ووت خۆتان فری زمانه
ن زانین پالنی چیا ر نه گه  ئه وه نگاریان ببینه ره ئاخر چۆن بتوانین به  وه نه که  چۆن بیر ئهن ی تبگه وه ئه

شیان  وانه نشتی ئه رزه ستان سه وه ئه  نه وه شه وه بهوانمان ناوێ  یان ووت زمانی حوشتره ئه. شتووینڕبۆ دا
 و کک له یه. یانا بوون که وی فربوونی زمانه هه و لهکرد کان ئه به ره ڵ عه گه یان له قسه  کرد که ئه

بواری  کان له  قسه  دیاره ی کردووه بک قسه اره ع ڵ کوره گه  لهک کورد  بیستبووی کچه رانه روه کوردپه
  ێ کهر ت که سیحه نه  کا به ش خۆی ل ئه و غه له ی ب غهم کاکی کورد  بهکردبوو ڕی نه کان تپه رسه ده

 بۆالی  وه ڕواته  ئه ی که و پاسه  لهچ ڕۆژک ئه.  ب بۆ هیچی تری نیه ی نه که تیه  بۆ کوردایه خواشاهیده
  کانی قسه رو زیانه ره  باسکردنی زه کا به ست ئه دهنیش و   دا ئه وه نیشتیه ته وخۆیی قوتابیان لهشی نا به

  ڵ کوڕه گه  کردن له  لیان قسه وه وتنه ور کهکانی دو هاتووه بن نه  له کان و سووده به ڵ عاره گه کردن له
و  ئهم  بهم  ڵ بکه گه ی له  قسه م ویستووه واون منیش نه کانت ته  قسه  به ش ئه کچه. کورد

و هیچی   وه ته مکی کورتم داوه نھا وه تهمنیش کان لکردووم و  رسه  ده رسک له ی ده رباره پرسیارکی ده
  چیانه و ساخته ئهو  مکه ر وه  هه  ئه؟ بۆ  ئه ش باش نیه مه و وه  ئه  ئه روه کاکی کورد په. تر
هی  م وه ره  ئافه ش ئه کچه. ن که کچان ئه ویستی له نی خۆشه یوه ی پهان و دواتر داو که ستغاللی ئهیئ

م شتی  یه خۆم ئه  به بین چۆن رگه ارهعی  سته  کوردین و ژر ده زانم ئمه  خۆمن ئهم ی به که راست ئه
کاکی کورد .  وه مه  نایهشی مه و وه ئهم ببای بای جارکی تر  که ت ئه سهق شا به وه ڵ ئه گه لهم  وابکه

  وه  نه  ئه؟ چیبووه  خواسته  بۆ خوانه  ئه کچه. ت بوو حه مدولیال ئستا دم ره لحه  ئه ر ئه روه په
. زم لکردووی ۆم حه تۆزک خی راستی ب وه  ئه  ئه؟  توخوا چیبووه وه  شکه تمهو ه ک  ئه هیچ کچه

تاننیان  ه خه  هه کچان و  له وه وتنه  بۆ نزیک که یه ک رگایان هه زراو یه کوڕان ههگا   تئه جا کچهو ئه
ی   ئه ی کوردینه  ئه  به  که بوو ره م براده ئهی   مه ئه  ش  ڕیگایانهو ک له یه و ساف و لوسو  ه ی قه  قسه به
 . کرد پ یست  ده ردینه مه


