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   سابیر تاڤگه ... !!سرین سوور بوو  خونی نه ش سود به م جاره ئه

  
کانی  پی بارودۆخ و ژانه گۆڕ درت به کانی ده کانی ژنان زۆرن و جۆره کوژرانه

ر  هه کان له تی مرۆڤه تدارو سایکۆلۆژییه سه ڵ و ئایدیۆلۆژیای ده ل و کۆمه گه
ریاو  پانایی ده  پانتایی له  که یه رینه  به و پانتاییه ژن ئه. مکدا رده سه

کانی  کان و ژانه تیه ینه ی مه رهاویشته موو ده و هه تره وره کان گه ئۆقیانوسه
 ژن  و ئمه تکه قیقه کوژی ژن هه شه ندنی ره سه ره په. ڵ و پیاو ل و کۆمه گه 

 ووتی سود  کان له شنه قۆ وه باندی چه.  وه بینه رووی ده  رووبه نه رۆژا
رۆی تدا ، رپرشتی و کانی خۆمان سه رگه  جه پیاوه به، ی یۆتۆبۆری ناوچه

خوازیت  وا کی ده ئه،   بری بکی دیاریکراوی پاره  له م باندانه ئه، بینن ده
  رووداوه. بن قۆکانی زیاتر ده شاندنی چه ی وه یت ژماره  تا زتر بده ته به قۆ هه ر چه  به نه ده بۆتی ده

خۆ  راسته، کان  کورده ی خزانه وه شاندنه وه هه، ی ژن و مرد و وه کانی جیابوونه  جیاوازه تییه یه کۆمه
  به ی پ شووی که ره هاوسه) سرین نه (ره ش م جا ئه !! ره مه یروسه  ناو قوویی گژاوکی سه مانخاته ده

ته  ڵ با گه مابوو ژیانی له وه ی نه ی ئه ناشتنی ته نھا توا هۆی کو،  قۆی لداوه چه) 7 (دل تاوانبار ناوی عا
 نیو   له م رووداوه ی ئه وه کاردانه. خوقیت  ده وره  تاوانکی گه م جۆره به. نی خونی گالند تا  خه له ر سه 

ی  وره گه ژانیکی گای سود هه سرین کۆمه ی رووداوی کوشتنی نه وه بوونه  دوای بو به: گای نوددا کۆمه
جیگای   یه م دیارده ئه. زگاکانی راگه یاندندا  نیو ده ی ئیعالمی له وه نگدانه  ده  له جگه، وه دی ه خۆی به

.  بژاردنی ژیانیکی ئارام و ئاسووده  بۆ هه م ژنانداو که رده  به  له یه وره گه، کی ترسیه تیرامان و مه
ستی برا و باوک و  ده ی به  زۆربه کانی ژن کوژی که رووداوه،  ووتانی بیانی روویان کردۆته

وراز  هه کانی آات ژمر روو له چرکه. ساتیکی سامناک دژی مرۆڤیایه تی ن کاره ده رووده، کانیان ره هاوسه
وراز  و هه ره سیر نیش به کانی نه تادێ لدانی دڵ و راڕایی و دوودیه، و شه و نیوه ره ن و کات به که ده
کو  منیش وه. ر گ  سه رژنه کانی ده ب و چاوه دی پده، ی گریان  پمه بداته  ماوه ی نه هنده، روات ده

برین  نگ هه  ده به،   سود روویداوه  و له  رووداوکه مه  ئه چونکه، ربینم وست ده یاند وهه راگه
م   به ستداوه ده لهگیانی ) سرین نه ( نده ر چه هه. گرین رده وست وه هه) سرین نه ( کوژرانی ر به رامبه به

 ژنانی کورد  رۆژانه، ن که فتار ده م ره کو ئه ن پیاوانی وه  الیه ک و له یه  نموونه و ببته  ئه ی که وه بۆ ئه
  م له م ژنه ی ئه نمونه،  وه سوڕنه ی داخراوی پیاوساالریدا ده  چوارچوه دووچاری تووندوو تیژی و له

م  ری ئه بت چیت کردبت دووچا سرین ده تی کرد ئاخ نه ت و په قۆ له  چه به   که وه بیرناچته
توند وتیژی . ری ر به سه ی به گه ژیانی له بیت ت نه وه توانی ئه وی نه س بۆ ئه  به؟رییه بیت سه رگه مه

 زک هگ ی ژنی کورد و ڕه زۆربه. ی که ره  هاوسه ر به رامبه درت به نجام ده  ئه وه ن پیاوه  الیه ناو ماڵ له
  کانی به کاتک ناتوانت گرفته،  یه هه وه  روونی پیاوه  الوازی ده ندی به یوه  زیاتر په مه بن ئه تووش ده

عدا  ندێ جاریش ته هاوار لدان و هه، ر توند وتیژی  به باته نا ده په، ر بکات سه عقول چاره ربینکی مه ده
  . ریش کوشتنی ژنندێ جا ت هه نانه ی کوشتن و ته شه ڕه کردن و هه
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