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  ئازاد سۆرانی ئازاد سۆرانی  ...  ...   ری هاتووهری هاتووه  ربییلی زهربییلی زه  ئهئه  قارداش قارداش 

  
  ماوه کی نه   کهی من م گوێ درژه ئه :ت ی ده که نه  خاوه ماوه لکی هیچی نه الواز که، عیف وت زه که کی ده  گودرژک پهگوند  له وه گرنه ئه(

ی  که نه ویشخاوه ئه، دات حوشترکیشدا روده  ڵ  گه  لهمان شت هه، کات الی ده ره  به ئیتر گودرژه، تۆپت م تا بۆخۆی ئه الی بکه ره  به چاکتروایه
،   ورده ورده، نون ووشک ده له، خۆن ر ده  ته له، ژین  ده وه  هاوڕێ پکه بن به  ده ه م دوو ئاژه ئه،  ماوه زانت خری نه ده ی که وه کات پاش ئه ده
  ۆته که ده، ۆت که  ده کاروانه  چاوی به ره که، رده بت  تپه وه نزیکیانه رۆژک کاروانک له، بن و ده له ن و قه که یدا ده  دووکیان هزپهر هه

،  وه پاڕته  زۆری لده حوشتره،  رم هاتووه زه، ت  ده گۆدرژه،  وه بیته رزده  وا به ت خره  ده حوشتره،  وه رزبوونه هاویشتن و به جوته
، ن که یریان ده  پش سه چنه ده  که که ڕ کاروانه  زه ڕه زه کات به ست ده ده، هیچ گوی پنادات  گودرژه،  ختی نیه  وه  بهپیاوی چاک:ت ده
ر کی زۆ  جگایه نه گه رن ده په ختدا تده رگایاکی زۆر سه تا رۆژک به، بیرناکات  له مه  ئه  حوشتره ژر بار نه یان خه گرن و ده ردوکیان ده هه
  حوشتره،  رکیه په ی کاتی هه  که مه لت فرای شیرینم ئه  ده گودرژه،  رینم هاتوه په ت هه  ده گودرژه،  کاته  روده حوشتره، رز به
   گۆدرژه ک له یه  جوته وه بته رز ده  به رت هات حوشتره چۆن تۆ زه ڕکم هاتوه په ههریت منیش  رین بوو تۆ زه  کاتی زه وه ی ئه ئه: ت ده
  هیدانی کوردی خواردوه ی شه  پاره ربییللیش هنده قارداش ئه، وت فریای بکه س ناتوانت به که  خوارێ داته  فی ده که رزاییه  به دات له ده
  ،  ری هاتوه زه
دروست کراون ئاغاکانی رکوک  که، ولرو هه، الی  قه یزانی کاتک که گینا ده  ئه مژووشدا نیه ی لهوتۆ زایی ئه شاره ی که وه  له  جگه مه ئه

ر ناشیزانی  گه ئه،  که  هاتنی ئاغاکانی بۆ ناوچه  له  زۆر کۆن تره که الیه ردوو قه  دروست کردنی هه چونکه، دیبوو یان نه م ووالته هشتا ئه
 کۆنترن  وه  زۆر له الکه ردوو قه  هه وه،  که  ناوچه ته مدا هاتونه  هه ی یانزه ده سه  ئاغاکانت له که، م خری خۆم پت ده وا من به ئه
، ی یه م ڕسته بائه،  دت وه نگی مافی مرۆڤه ده  به نده وه ر ئاغاکانت ئه گه ئه، شکنی ها نه کری وه  جاركی تر شه  هیوا دارم که وه رئه به له

خاکی تریش قارداش ، رناکرت سه  کوشتنی منداڵ چاره ی کورد به کشه:ت  ده  بۆ مافی مرۆڤی ناردوه تازه  بنوسم کهتاشت بۆ یوسف ئه
ی   ژماره گوایه  که نمونهن  که رتان پنه  ئاغاکانیشتان باوه  درۆتان کرد که هنده، روو پنابت ی ب سه ر حسابی قسه سه ت له که پاره

 پیاوی زانا  ی برۆم چونکهر سه وت زۆر له  ئیتر کامه م دواییه بژاردنی گشتی ئه هه، ویش زوو ئاشکرا بوو پاش م ئهال  به5، 3تورکمان 
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