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  ژاد فانه مسته...  ڕزراوهاتان پ ك مافی ئافره یه ادهڕ ئایا تا چ 

  
،  وونم آردبوو ی باری شارستانی آه  و ناسنامه زنامه گه ی ڕه وه رهنانه ستی ده به  مه به
رو  م سه  ئه فته پاش دوو هه،  شاری سلمانی تی ناوبراوم آرد له رایه ڕوبه ردانی به سه
ی باوك براآانیشم پ بوو  زنامه گه  و ڕه رجك ناسنامه مه به،  وه یبھنمهر ر توانیم ده وسه ئه
  تی یه رایه ڕوبه م به آی زۆر له باغی یه ره م قه هب. م آه ك بۆ آشه وپشتگیرییه گه ك به وه
  م شونه ردانی ئه  هاوتیان سه  پویست له آی زیاد له یه  ژماره  ڕۆژانه چونكه، آرا دی ده به
 آات ژمر   له بووایه  پشتر ده  زۆر باشه یان ووت ئستاآه یان ده  آاتكدا زۆربه له، ن آه ده
  له. ین آه قفی خانوو ت ده زانی آركارین وسه وامان ده،  ت بگرتایه  نۆره وه یانی یه ی به) 6(

دنیام زۆر بت  ت هه م جۆره آی له یه ر آشه ی ووتانی جیھاندا گه  زۆربه آاتكدا له
تا ناردمیان بۆ  ره ر حاڵ سه هه به. بت ر ده یسه ت مه آه مدا آاره  آاتكی آه ئاسانی و له به

ی بزانت من آم  وه ڕزیان ب ئه به، نیشن  داده آه  سووتاوه  داره  له ك آه ڕه الی موختاری گه
ی  وانه گرت ڕه رده ی خۆی وه دات و پاره آات و مۆركت بۆ ل ده ر پشتگیریت ده آسه یه

ی  وانه تی ناوبراو ڕه رایه ڕوبه م بۆ به وه ڕاندنه آا ودوای گه تی سلمانیت ده قائمقامیه
ر دادگای  رامبه  به آدایه می بینایه  نھۆمی دووه  له آه، آردم) تیان سایه دادگای باری آه(

ری و  روبه یان وب سهستۆی هاوت په  پاه بوو له ش نه ش ب به  ئره آه، گشتی سلمانی
ك الی  تیه رایه ڕوبه دوواجار ناردمیان بۆ به، تی ناوبراو رایه ڕوبه ی به ی هاوشوه نده گه

  مدا آه آه  آۆتایی آاره یرتر له مووی سه  هه له، م آه  بۆ تۆمارآردنی ناوه ڕیشه ی مامه فولكه
داوای دوو )  زنامه گه ڕه(تی  یهرا ڕوبه  به له، آات واوی ده چ تا ته رده مرۆڤ رۆحی ده

) ت بت آان ئافره ته نابت شایه(م  آه رجی یه مه،  وه رجه  دوو مه تیان ل آردم به شایه
رم  خت یاوه م به به. )تر بت وره نی خۆت گه مه  ته آان له ته بت شایه ئه(م  رجی دووه مه
  وه  دۆزییه سودفه  دراوسمانم به نی آۆنه مه ته تكی به نیا ئافره دا ته خته  وه و ساته بوو له نه
ناچاری  ڵ ڕزمدا بۆیان به گه له، بوو ی منیان هه مان آشه هه، آرد ی ده آه ری خوشكه  یاوه آه

ڵ خۆمدا  گه له.. ن یان قبووڵ ناآه آه تییه  شایه شم زانی آه  ده نده رچه وان برد هه هانام بۆ ئه
،  تۆ ووت بی و ووتی من چیم به ری هه ت بوو سه خۆشی ئافره  آه نده آارمه،  ژوورێ بردمنه

ی  وه رئه به ر له  ناخوات هه ڕزه م دوو به تی ئه  پم ووت بۆچی شایه وه مم دایه منیش وه
 خۆی  وه داخه م به به.  آردووه ت خوا دروستی نه بۆ ئافره، تی ڕزیشت ئافره خۆ به، تن ئافره
. وت  دوواآه م ڕۆژكی دیكه آه  آاره و جۆره ئا به، رێ  ده د و آردینییهآر رماندا تووڕه سه به

.  بشكنن و آۆته ن ئه وڵ ناده بۆ هه،  تان و ژنان ئیشیان چییه ئیتر نازانم ڕكخراوی ئافره
  . نگ بن روا ب ده وانیش هه و ئه، تان پ شل بكرت ی مافی ئافره تاآه هه
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