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  جودی ... ر پشبرآی آورته چیرۆآی آوردستان نت سه ك له ند تبینیه چه
  

 ،ر فارس و آوردستان نت مهڕز ئۆ م بۆ ماندوبونی به ب ونهستخۆشی  وای ده
  . ین تی و ده ی آه ناویه نگاوه و هه م بۆ ئه آه ری بابانیش ده ری هونه له ستخۆشی له گه ده

ی  وه  بۆ ئه،مه ڕوو و پشبرآیه بخه ر ئه سه ندێ تبینی له نی ههش به باشم زا وه وای ئه
ری  له رانی ئازیز و آوردستان نت و گه ستی خونه ر ده وته به ش بكه آه ڕووه شاردراوه

  . ڕزی بابان ری به هونه
ای توون و زۆر به وردی به دوایاندا چووم و و ها وه نه  له بۆشاییهم و تبینیانه ت ئه به هه
وه باسی  ی آه له خواره ته ناعه و قه یشتمه ئه رك گه ند براده ندیكردنیشم به چه یوه په
و  م ئه رجه ركی سه آو خونه زۆر بوو وه آی یه ژاره ش جگای داخ و په نجامه ره و ده ئه. م آه ده

ۆآانه و چیر ری ئه ندك له نوسه به آورتی هه. ب چیرۆآانه و دنیاشم هی زۆری تریش ده
له رنت آافی  یان ئینته ست هناوه ده ده وتنی به رآه ی سه وانه آك له میش یه به النی آه

و  ئه. وه و بباته  و گرهوه آۆبكاتهكی زۆر نگ ی ده وه آان آردووه بۆ ئه وره شاره گهآك له  یه
ی دوور  نده  گهخۆیان لهبوایه   و ده  نیهبدۆستان ده ر و چیرۆآنوس و ئه ش شایانی نوسه ارهآ

 ،م رانه ده و براده ش به دهن وه ر ئه  هه،ن ران چۆڵ بكه نھا بۆ خونه آه ته پانه گۆڕهبگرن و 
به نیاز بووم بۆیه . ننستی ب ده ی به نده ن آه به گه آه وتنك ده رآه وا چ تامك له سهتوخ
ر  ڕز ئۆمه وه بۆ به ری بابان له آوردستان نت بو بته ری هونه له ی پشنیاری گه وه ر له به

ی  وه نگنن بۆ ئه بسه آان هه آیش چیرۆآه زایه ند شاره فارس بنوسم آه باشتر بوو چه
ی  وه ای بوبوونهم دو به. ربگرێ رانه وه روه نگ و دادپه آی هاوسه یه آه ئاڕاسته پشبآیه

ن  آان له الیه نگاندنی چیرۆآه سه ودانیان بۆ هه ری بابان و هه ری هونه له پشنیاری گه
ری بۆ  ندێ له دادوه ههگرت و  رده آی باش وه یه آه ئاڕاسته ندێ پسپۆر پم وایه آشه هه
رمی  ن و به شهن ویژدان نوسانه خاوهو چیرۆآ زۆرك لهچونكه . ب آان دابین ده یرۆآنوسهچ
آو  روه  هه،ڵ ناب قه میش ب چه م دیاره چه  به،ن ی ببه نده نا بۆ گه زانن بچن په ده

ر نابش ای ده. بیشیش بده ،ری بابان ری هونه له ستخۆشیم له گه وآه واریشم ئوم 
نیش له بدۆستا ده ئهو نجام بدرێ  ئه به آتب ر له آردنیان بهآان  نگاندنی چیرۆآه سه هه
  . وه ی ئاگادار بكرنه آه نجامه ره ده

یه  نده و گه آی تر تبینی ئه وارم بۆ پشبرآیه ر ئومده مه بۆ آاك ئۆتخۆشیشمدسوای 
ی  نده ر له گه ی به وه آان دیار بكات بۆ ئه بكات و چاودرك یا زیاتری پسپۆر بۆ تكسته
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