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 یتانس کوردواب...  )یرکوک وا که پاشه( یکان وهو جن) ی قازوا شهپ (یتس وه
 

 ی وه نهی نوس وه سانهیماو د  بنه بینینوس به  کردووه یست ده )یرکوک  کهوا شهپ (یناو  بهکس که که هی ماوه
 هیندوبایز )ی قازوا شهپ( ر گه ئه چونکه ، وه  کاتهیۆخ له و ناوه  ئه  هی وایق حه تا که ره سه ، کان ونامهجن

 و کان شهۆ فرو جنیوئاسا جن )یتووت(  وای  ناکهرم  شهێر ئه ،رموو فه  دهیکردو پ  دهیبانگ وا  ئه 
 شم که مانهموس له  من و گهید ،توی که  دهیپۆک ،کان خوازه )وروپا ئه( م باخودی ،کان ندخوازه وه رژه به
 و ره  بهژو می وه هڕو هڕ و وه رهۆ بشمانی ئیئاو ت به وشداره  خهشو هڕ  هو د ئه سته  هه ده ،تی که  دهنداریبر
 یانکارۆڕ گی ناتوانت وانهو جن به چونکه  ، نهو بیت هی برایوۆ تو هییک ره م دووبه له  نهواز ب ، ره  بهشپ
 تس وه (  من لهۆخ  هڕۆرموو  فه  دهی پانی ،ینرب ده  هییرانوم ما  لهم که دهیم د سته له  گهتوی رپا بکه به

  . کردوونتمس مدا وه  و دووهم که هی یخا له ، ه هاتووک گرنگ پی خا 10له  که، مدا که) نامه
 یرک  ئهیاندنی گهج به ،) .خ .د( ر مبه غهپ خودا و یرستن و په من عندالـله ،خودا و ماجا  بهتانڕ باوه .1
  !و ب  پتهینییئا
 کۆ چاوچنکتردا هیر  رانبه به له! ن که  مهاویش  نهیکار! زن بپارتانداۆ خوانن  لهییبا  و تهیتک هی 2 

  !تکردندا  و خزمهیت هیاریرپرس به  لهت بهیتا به ،بن مه
 ن شونی مه ئب مت نه خه ،دیه   شهی) وا شهپ( م که نهیق استهڕ مانهموس ره ابهڕ ۆه م  دهشیمن هیۆب

 زۆس و دیرست  خوا پهیبازڕ  و لهنیگرد  لهت که تنامهس  وهنی ده  ئهن به ،ت که  پاکهبازهڕ یوتوو که
 دان زبیکان که) ڕۆ پاشه( و )وا پاشه( ی تهوو به ،نی ده  ئهنب ،نی ده ت ال نه خاک و کوردستان قه به
   . نیۆخ نه فره ته
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