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   مه حه خاه ... ت که میندا دژی نیشتمانفرۆشانی کوردستانه که  له شداربه به
  
  گۆڕ له کیان بۆ ڕژمی گۆڕبه دژی شۆڕش چه ژگاری شۆڕشدا لهۆ ر موو نیشتمانفرۆشان له ر هه هه

و  ئهدان  سوکاریان ئازارئه ڕان و که گه دا ده رگه رو جگاپی پشمه شونسه توندیش به شانکردبوو زۆربه
تا . ریان  سه کرده ستدرژیان ده  ده وه کرده ئه یش نهمنداڵ و پیر  کۆیان له خونژانه  که مه ب ئه
، دامرکنن) عس به (ی که  ناوزڕاوه ه) امن (ی سته دامودهو) رفیق حیزب ( نی ئاغاکانیان له زووی بۆگه ئاره
  ک نانی پناو پاروویه  کورد لهکردنی ن بۆکۆیله یکه ما نه  شتک نه و نیشتمانفرۆشانه ئه
  ترسنۆک بین ڕو م خۆشباوه باکه، ردون بوو هه، پیلکدا مک شان و شه لقورت و بادانی که ک قوزه وه

سووتاندین  نیانموو باشوری کوردستا هه، هیدکردین هیان ش رکرده و سه رگه باشترین پشمه
من نازانم کورد بۆ مامیالن .. کانی کوردستان ستکرده  ده ودیو سنوره  بوون تا ئه وه دواشمانه وبه

  یان هیدانه وشه کوژی ئه کۆمه ئایا به، نت دادگا بگه ترست نیشتمانفرۆشان به می و ده ده ته گیراوه
گیانیان و رگیان لکردن  ستژی مه دا ده)  قگه (ک بای وه  کارهوکی ب ئاو م دیه رده به  له  که بیرچۆوه له

  ان له یادچوو کهرزانیی به) 000، 10 (ئایا.. ی پیرۆزیانکرد سته  جه تیشیان به سوکایهندن و  ل سه
ان میان و کویستانیر موو گه ئایا هه..  پیاوان و کوڕانیانیهیدبوون  دوای شه  سواڵ ساقه وتبونه که
  وباشوره وو ئهم و ههبجه  ه ئایاهه، ریان بۆ ڕژم و مایشیان بۆنیشتمانفرۆشان بوو سه بیرچوو که له

  مدۆسته ئایا ئه، یپاراستن کردو ئه خو ده ها ساڵ شۆڕشی به یه ده  به یادچوو که ان لهی زامداره
کانی ، ژێ ئاوه، دن ه هه، و رگه  به:ناوبردن رومایشی له کیمیایی سه  که یاچوه ی شۆڕشتان له فایانه وه به
تی و  موو دۆی جافه و هه، سان شیخ وه، براوا، بوکاوا، زین، بالیسان، رد کانی به،  تمهتو،  نۆچه، توو
، سوور شاخه، یوان قه، دوبرا، نگ کوره، کۆرز  له جه کانی خه  شاخه  له گهر کانی پشمه ره نگه م و سه هه

 و)  پسه می حه کره ئه (و) ئارام (هید ئایاشه.... ساوسوک، شر ره ده، کانی ئاراسن ره نگه پوشین وسه قوه
ر  سه  لهش خونۆرانه و دڕنده یادبکرین و ئه گرن له ده  هه وه ئه) ورامی ئازاد هه (هید  شهو)  ڕیشه مامه(

ستی خۆتانی  ده  له له مووشتک هه کان هه فامه کا مه ی بخه ؟ ئه؟وابن رمانه ت فه سه کورسی زی ده
 گیانی  وه دنه،   پیشه  به یان کردوه ونه  قزه کارهو ئهت و دڕن  مفرسه که   زۆرنیشتمانفرۆشانهم ئهن  ده مه

رگ  بی مهرا ت سه نایه که، ڕن جارکتر ڕاپهت  نایه ی که وه خهو ڕن له ڕاپه، ن و ماڵ و مناتانخۆتا
ل  گه ڕن و جاریکتریش له ڕاپه.. خۆبن ربه ئازادوسهیت  نایه که ی وه وخه ڕن له ڕاپه رچاوتان البچت به له

یان بنببکرت و ئاوی  وکاره  نیشتمانفرۆشانی کورد تائه مپینی دژبه  که  له وه کبگرنه  یه رگه پشمهکاکی 
  .... .... <ئاموون و تونی باباچن 
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