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  *ک ف یه تی خه رامه که ... ج ره جید فه کانی خالید مه بزماره

   
،  ب بووه ره  عه  کهکانی کوردستان  شارۆچکه کک له منی یه ن ئه معاوشتاکانا ڕاستی هه ناوه له

 ڕامان سپاردبوو،  المانب من ئه دی ئه مه موعته،  یه و ناوچه کی ئه کوردکی خه :  ووتبوویوه گرابوویه
ست  ده   وکاته ی ئهپنج دینارنھا  ته یشرک به ر خه هه، بن بۆ مان رگه جۆی پشمهوای جمو هه

تا چ ند  چه  ف یه م خه تی ئه رامه نزمی که بزان  وه ته تاقی بکا یستبوویڕۆژک و. ب ئهی  که خۆشانه
  ره یکه  مهم نههات تا خۆم پت ) ...  ( ر کاکه گه  ئه ی ئه رگاکه رده ی به که  پۆلیسه به،   شۆڕهک یه ڕاده
کو جاران ب  وهوێ  یه ئه، ب ئه وای پ هه  دیارهر شان دێ و  سه کو جاران چنگ له روه کابرا هه،  وه ژووره

میش   ئه؟ ون  ها کاکه ئهپی   کو ڕاسپراوه روه  هه که پۆلیسه،  وه  ژووره بچتهر  کسه ستان یه وه
  سته  راوه ئا لره، یه  معاون ئیشی هه ئه  که پۆلیسه،  یروح معاون وی ئه دوکهکی  بیه ره عه به

ستان  راوهعات  شت سه ی هه  نزیکه کاته  ئه که، ونواو بو وام ته  دهمی کو ده تاوه  یه م شوه به،  کهئینتیزار
، ن بۆ پنج دینار ی بۆ چه ئینتیزار بکه، یڕۆ ر نه هه  رم کاکه ئافه،  وه ڕوانی هشتبوویه چاوه ر به هه

، ت تی ئاوی قاچی دایه واوه ته تا به  هه وه ییدی ل ناپرسته سه، ی ی خۆت بده که ومه  قه ر له به بۆچیش خه
نام فی بیت  ریب  موخه ربعه یدی ئه  سه  ئه کاکه، خبار لئه  شنو ئه ها کاکه  ئهکا  ئه بانگی وجا ئه

و  موو شتک به هه،  پاره به توانی   ئهکاتکوت  رکه  دهموا بۆ  به ئه  که معاونه.  ریه قه لی ب مه  حه کاکه
  وه ژر سفره  له زار پله هه  کو کاکه وهفسیان  تی نه یزهعت و  رامه کهی  راده  که، ی  بکه سانه که وجۆره ئه

  . بت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هاتووه وه بیه ره فی عه ی خه  ووشه ویش له ف ئه  خه  جاسوسیان ووتووه  سلمانی به  جاران له:ف خه* 
  . کوردی  نھنی به کاته  ئه که

  الم ری که سه موخته
 .......  
ست   با ده  بووه وه ف یه و خه تی ئه رامه رو که  سهکان  کورده نفالچیه  ئه کام لهتی  رامه کهرمی  ی گه پله
  .... بێ هه
  


