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 ئه نجومه نی پارزگای سلمانی و پشنیارك

 ئه حمه د بۆ بوون به  آه بگومان ئه گه ری آاك دانا. بیاره ئیمۆ پارزگاری سلمانی هه بژرت
 ئه نجومه نی پارزگای  انا وبۆ به ڕز آاك د من پشنیاركم. پارزگار به هزترین ئه گه ره

  . آه هیوادارم بابه تیانه هه یبسه نگنن، سلمانی هه یه
آه س . یه) آه ریمی عه له آه (به بواوه ده م شاری سلمانی قه رزاری زۆری خوالخۆش بوو

له ڕۆژی ڕه شی ، هه یه جوامری و مرخاسی و خۆنه ویستی مرۆڤدۆستانه ی ئه و نه زانت
آه . تر آردووه سكی برسی هه ژار و نه داری خه كی سلمانی،  وره ی سلمانیداگرانی گه
پاآی  گه ر مه زنی و ده ست و ده روون، له آه یه ك وه ك فه له یه آی آوردستانی ریمی عه
شخ مه  چۆن ده بته یه آه م شالیاری دارایی یه آه م پاشانشینی آوردستانی الی، نه بت

  . حموودی نه مر
بارته قای جوامری ئه و آه ه خۆنه ویستی پاره و ، نانی شه قامك به ناوی ئه و آه سه مه زنه وهناو

پارزگای سلمانی وه ك پاداشك ، من بۆیه پشنیار ده آه م له نزیكترین هه لدا. سامان نه ویسته نیه
 خانه -كاته مۆزهب) آه ریمی عه له آه (آه خانووی، سلمانی دسۆزه آانی آك له پیاوه  یه به
  . تا ببته سیمبووی پاداشت و له یاد نه چوونی، ك یه
  آه به دنیاییه وه هه م گیانی ئه وو گیانی ی یه آه م پاشا و سه رداری آوردستانیش. 
ئاماژه ی گیانی آوردستانیانه ی نوان فه له و موسمانی . شاد ده آات) شخی نه مر(

  l. آوردیشه له آۆن و نودا
   
   

  . به هیوای وه می ئه م پشنیاره م
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