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  وزادوزاد  نهنه... ...   خائینخائین  بت بهبت به   باوکم ده باوکم ده  ریکهریکه  خهخه
  

دام بریاری  و کاتی رژیمی سه لهوک، رک که ر به کانی سه  گونده کیک له ی دانشتوی یه ئیمه
، ر تکریت  سه ش تعریب کرا خرایه کی ئمه رکرد گونده ی ده ل شارو شارۆچکه دابرانی کۆمه

ترین  وره  گه م گونده  ئه مه ره ی قادرکه إرۆچکه ش ر به  سه یتول که دام گوندی قه کی سه شاره
دا  رگه تی شورش وپشمه  خزمه م له رده کانی تر هه مو گونده ک هه وه،  بوو و سنوره گوندی ئه

ک  وه،  وه کانه موو تیپه ر سنوری هه  سه وتوبوه  که بوو وه ره و  ی گه وه ر ئه  به م له به، بوو
مای ، وت که رده تیان به  زیاتر خزمه هتد بۆیه، ، ، ، ، ، ،  مهگر رمیان و سه کانی گه تیپه
و  هات ئه م ده وت ئه که ده ر نه مان به که خانه بوو بوین دیوه  ئیستا هه ش دوور له ئیمه
  نفاله بم دوای ئه. رمان شۆرش خاوانی بو رکته و ته یاره ی سه وه  له م جگه رۆیشت ئه ده
کان   خاینه دام و کورده کانی سه الده ی جه  رقو قینه بو له ش نه  ب به هم گوند کان ئه وه دنه به
  له. زۆری تر، ، ، باری دنان جه رزنجی وقاسم دری وعه سم به حسین شاویس و موعته ک ته وه
  وه، رو شون کران  منداڵ و ژن و پیاو بسه م گونده ندامی ئه  ئه144  ده م شاالوه نجامی ئه ئه
نفال   دوای ئه له. بوون سی ئیمه  خزمو که مانه موو ئه  هه یه رمان هه نگه هیدی سه ندین شه چه
 ترسی  مان تونی له ی شۆرش بوین نه وه وانه  جگای حه  بو وه رگه ی برام پشمه وه ر ئه  به له

  . . . . . وه ب خومان شارده ره  ناو عه  کوردیکان دانشین چوین له  شاره کان له خۆفرۆشه
  

س   که  تاکو ئیستاش نه خته  وه و ساته له. کرد کانی خۆمان ده نفال کراوه تی مندای ئه خزمه
دام و   دوای ڕوخانی سه له.  وه کرده مانی نه که کی گونده و خه  شورش هیچ هاوکریکی ئیمه نه

 کی  وه زاریم بۆ ماله  هه10بی  ره  خانوی عه2  راماوه  گه وه رانه  هانده ی من له که رژمه
وای   ده ش کردوه کی پشکه دا باوکم دوایه م ڕوژانه له! رکوک  بۆ که وه مویانم هینایه هه
ها  ر وه هه، گرتبوو س گویی ی نه  که وه  داخه کانی کردبوو به ی زیانه وه بوو کردنه ره قه

کیکی  ره  ال گه نگیکی کردبو بۆ خو پاراستن چونکه ند بر پرسک داوای تفه  الی جه چوبوه
 بۆ  وه ڕیته  بگه نیازه  ئیستا به بۆه، بینی بوو وا نه یشیان پره وه جین ئه ب نشته ره عه

  بت به  ده ریه ده ربه و قوربانی و ده مووئه ش باوکم دوای هه وه رانه م گه به، ی پشوی که شونه
 . هت  دهج  رکوک به  که نکه خائین چو


