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  بورهان موفتیبورهان موفتی. . . . . . . . ریقیریقی   فه فه  رزییهرزییه  ند مهند مه  رمهرمه  نگ بۆ هونهنگ بۆ هونه  گریانکی ب دهگریانکی ب ده

  
ن و  وه  دار و ده بۆچی وا له ،؟ ری ئمه ڤه ر ده  سه ته  هرشی هناوه  کووه  له بایه شه م ڕه ئه

ی مانگمان  ری تریفه  به وا  چییه  بۆر و چکنه وره م هه ئه ،؟ پچاوه ی واره م هه گوی ئه
  . گرێ دهپ

م  ئه  مشییه نگ خۆه ڕه مکی خه ،م  خه  له بارانکه ،واه م هه  ئه ندانه هۆبه  و سه یه کوه
  .  واه م هه  ئه ژاکانکی زووه ژانی ،واه هه
  .  که شبینه  گه ی خانمه ئه. ڕۆی ئۆغر؟  ئه
  وه ئه ،که  شیرینه  خانمهی ئه ،؟نگ بگی ئاههریوان   و مه  سنه بوی له  نهڕوان ی تۆ چاوه ئه

ن انگی ک دهی  ئهت؟  که یندووهز  نگه ریکی ئاوازکن بۆ ده کان خه ف و شمشاه ی و ده  نه نییه
  ر؟  سه باوته

  . ڕۆی ئۆغر؟  ئه
یامی تۆ  ی په ئه. ؟واو کردبا بوو گۆرانکانت ته  ده  نهی ئه. . . .  که  ڕووخۆشه نده رمه ی هونه ئه

 خانمی ی ئه ،ری کوردی مخۆری هونه ی خه ئه. ڕۆی ئۆغر؟ بوو؟ ئه ی کوردی نهر تی هونه خزمه
ری کوردیماندا پ   هونه  له لنه و که  ئه چۆن ی ئمه ئه ،م نوستووی وا تۆ ب خه ،خانمان

  . کردبا؟ ت نه له بوو وا په ده نه ، وه ینه بکه
  . ڕۆی ئۆغر؟  ئه
 ،  نییه ی تۆدا پرسه که  شواوه  ماه ر له هه ، که کنهش  ڕچکه  رگه  پشمه نده رمه ی هونه ئه

   به ک خۆی کردووه یه که یا مۆته واه و هه ڵ ئه  گه ش له  مای ئمه له ، ر وایه ش هه الی ئمه
  .  وه  و لمان نابتهوینری سنگی گرتو ماماندا و سه
 ،م خۆشی لبکه ره هات سه ده دم نه ،ندییم کرد یوه ند ناسردا په رمه ڵ هونه  گه من دون له

  واه و هه  ئه که ،وت رکه ی بۆم ده وه دوای ئه ، راست بت واه  ههو  ئهکرد ده بوام نهر  هه
 خۆم  خۆشی له ره ئ ئاخر ک سه. خۆشیم لکرد ره  سه وه  دییه به  نه به ، کی تاه ڕاستییه
   . بکات؟

  دایان له کانت سه تا سروده وه م ئه به ،نگ بنوو بدهبنوو خانم  ،م بنوو بنوو خانم ب خه
  .  وه زیرنگته گوماندا ده

کتدا  ر گۆرانییه ڵ چینی هه  گه ش له  و ئمه وه کاتهموو ساک میدیای کوردی یادت ب با هه
  .  فرمسک  چاویشمان لهی و یادگار دمان پ بت له
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  :تبینی کوردستان نت
نی   و خاوه یه رزیه ند مه رمه مر هونه ی نه که پوله ش په نی شه  خاوه ز بورهان موفتی، ڕ به

  . ها شاکاری تر یه  و دهریقی یال فه ی له  و الیالیه  هی چۆپی که مانه سیاچه
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