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 ئلیەو تجیک داواکار نیرەماو تکەونێ ری ھیڕۆکات، ملش ئەبژاردوو ،ۆش بەو 
ز یح(ت وتران ئیمانا پۆ خیوارە کورد لەوتزۆققام ئ شی وروژاندنیاسی سیندەوەرژب

 .تاسین س ئی پیشکرندۆمانا م). تفرس
 ھتا باسبکرت و لۆبکینیئەو سەم دی کوردیتنی تا بو گی ناپاکیقاقا ەندیی ،

 ن کنانیو ال بکات ئی باسی نیۆ بیەوم ئن، بک ئی و باسەدا ناوان پیان دانیشۆخ
ل، ت ل بیەونجا ئین، ئش بکیست و خراپترە دت بگرنسەت دوانی دوژمن ئی دنب
 .ن ببیلل
 ئمجیزۆری پی رقیاسی سیسالمی ئۆ ر بەماوشیو ئامانجەر ئیۆ خیتانی یۆبات، ب وا 

ر ەت وسەن د خوزانن بر ئوان ھ ئن، چونکک ئیناوکان خوشاندانیپۆکن خیرخ
 . بگرن

 لن گبئیشە رینووسە کورد و چاریت ،لۆمر کوردوستاندا ق یریژ یرانیسە، دتیک 
ا یکتر جی ن، لوشەر گیر و داواکارەماو جیزۆری پیت داواکارواو ناتوانشرلس

 یواە ریر داواکاری پت ب بچیەو ئیاتیج دژ، لیرنگ س بە کردوویانیردوال، ھەوبکات
 .تنانوروژیاتر ئی، زەوان کاتیور و ھەوەرەماوج

 ئو جرقئەرەماو وردوستان ب کیەستورزبیچ حی ھناکرۆك ک نچونکەو ،گ ەندزب ی حی
 .ەوت کردونیوب
 ئبەو و کیی ئاگا مترخسە دییمتئ ،ان و ئابی ژی داوایەوومئیند کات، لگڵ 

 .ەوان ناکاتیایفالتون جیکدا ئی سکاون بۆکات، وا ئات ئسە دی داوایەوئ



 )سات ئەن کاریستریپیەواقا ئ قتخاتپ کک ئەو) نینساتەو کارو ەڕ توندیسالمی ئی
، ەستو بیزاخۆ قدا کرمۆو فسالم لین، ئاخر ئکن ئیربە را دی و ئازادی ئازادیباس

 ەو ئێر، ئنۆ چەو، ئەند کردووەوت و پۆ کی ئازادی چوارپد سازار و چوارسھ
 ان لیاون و چاوڕۆ گیمان سلیرا سیرکەردبت، لسە دیرگرتنە وۆسالم بی وا ئنۆچ
 یژ نوەوشی کورتیەنوور ت ب مێر؟ ئەش نووقانویشاندانیپۆ خیکشبەر
 یال. ییال؟ ئازاد، وانا مییقن ت ئیندا پی د لم؟ ئ دروستینی ھیشاندانیپۆخ
 .ییری ژیرانیش قیمن

 ئنی تستەو کەدیمدتی نابۆم، تییسری میپۆ کییبیک، لییک، تونسک، ئن ەوان خاو
 یمانا، داواۆر خسن بینوخی، با نیمان ھتسەدم فشنھا ئ تش بمت و ئو
 .کاتاد نیردت زە، با درمان بکەد
 قۆخ لیزاف ھمو سکۆرسالم تر بوو، ئیک ئئۆ بی انیوت بسالمی ئی ناوەو 

 ەندەو ئیزاف، قتسە و دیندەوەرژ بینی شلس م،یسالم نی ئلسنن؟ مروخیب
ک ەن وی بژە ئاسودی گوایەو ئۆسالم بی ئموو ببنکرد ھ ئیا داوایتالی ئسالم بوو، لیئ
 بن؟ ەم تا ئاسوودکل گۆم ب بکی چی وتیقیرف ئیککۆرسالم بوو سی ئەندەوا، ئیبیل
ت یتارمیش یت، منۆ خەوانیمووشش ھ پسالم، لی ئت ببنکلت وگۆ خی وتیزافق
موو ش ھ پی وتیزافسالم، قی ئ برموو بمک فی، وتمەدرت ئۆ زیکیەم، پارەدئ

 ۆ بەوانی ناردەوەرۆ زیکیە پاران کرد و، بینتن، خیت بکنتت خبک، ئشت
 ان لیکە پاری داواسالم،ی ئکرا ب نۆ بیکلو گان کرد ئیریک سیە، پاش ماویکتو

ک ەم وکرام و ھەون بکەو پۆم بکرم وتن چیش پکییقیفر ئکۆر، سەوەکرد
 .ەومەدتان ئکەش پاری، منەوتب لیۆخ

 ئم کورد ھۆال خ سالمی ئیمووخ ،تنن، ئیش کراوترت لیستا چ مان ئوت؟ ئم 
ت و یەش ناد مافەزۆو تت ئیتا بسە د لۆر تگن ئیشزانن، ئیکمان ئۆ خی مافیداوا

چاو ر کوردوستان، لگستا ئئ. تیەد ئەدار سموومان ل ھیران و سعود ئیمک رژەو
 . کوردوستان لییری ژیرانیق. فغانستان ئت بیکمان ئ لۆ، بیوروپاراقدا ئع



 ئمیزان ال من ششیدبوونیھ خویرزاد ن گپڤۆرم و مرر، کەروخوشک کەچوو: ی وتی 
 بوو و ب پیناری دوو دش کسیلۆو پام، ئی گریۆ بەو دبوو، ل پیناری د سەوەرەد

مدان، کەوت نیرنگ سان لیردوک ھ چونکۆ بیزان، ئیاندمیر گران ھی کوشتەگونا
 . تیەدان ئی کوشت بت، کیۆش تی دوژمنیرنگس
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