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   ب ب..  عةيلعةيل ...  ...  كوردستاين كوردستاين))نانا((بؤ أةوةز بؤ أةوةز 
  

یان  زه به آان وژمی ڕوباره ته، و ی چیاآانۆرماو س سه، و آان قی شاخه هڕ، و آان فری آوه ر به گه ئه
م  شیت آه و دڵ ڕه قی ڕه دڵ توانیت تۆزك له ئه  وخۆ تۆ مرۆڤیت... هات ه د بارزانی نه  به
  . وه یته بكه

بت  ر پرسی خۆی ئه رشونكی به هه وه یان له رشونكه هه سۆز لهكی در آورد بوام وایه هه
ش چی  مه ئه... آورد بگرت) ك بارزانی وه (مانكی هره قه بتوانت ڕز له ف بت آه ره پی شه

تیت  ستی آوردایه ی هه وه نگدانه ڕه آه، ك یه ونه ك بت یان به یه وشه ك بت یان به یه وته به
  وه نگ بداته رك ڕه روه باتی آورد په ت یان دسۆزیت بۆ خهنیشان بدا

ن  خاوه رك آه ی ڕابه واسینی ونه رانی به هه ؟؟ بۆچی نیگه؟ر آوردیت گه  ئه!!م تۆ ناگه م له به
  . ستانلی آورد مو گه هه زه بۆ  به و نه داستانكی پر جۆش

ی  ی بارزانی بت آه نیشانه واسینی ونه  ههنگاری ره بت به  هیچ آوردك هه م آه ر ناآه باوه وه
  . ی آه بۆ نیشتیمانهرخان آردنه  خت آردن و ژیان ته پاآی و خۆ به

سكیش  رآه هه وه ، وه نیه آورد بت سك زمانی آوردی بزانت مانای ئه رآه م هه بۆیه ئه
ر  رامبه  دسۆز نیه به و  پاك نیه رت واتای وایه آان دابگه ره ربه دوای به و به وه ناآۆآی بنته

  . ی آه ته میلله
 له  آكه ویش یه ئه) نا ند به سیامه (نابی بایۆز زانم آه جه یی ئه وره گه ك آوردك زۆر به  وه بۆیه

ی  ی خۆی ونه و پایه نشو لی آورد له تكۆشین بۆ گه باتكی پ له ن خه و خاوه ف ره شه ڕۆه به
رببت  ستی پاآی خۆی ده هه بواست وه هه آی عراقی  یه بایۆزخانه مانه له م قاره ئه

  . مره م نه باتی ئه بۆخه
مان  هه آانی تر چاویان به وه ته شوری و نهئاو تورآمان و آلدو ب ره هاووتی برا عه س له زۆرآه
  ، ره روه م آورد په  له ڕزو شایسته بۆ ئه بو جگه ان نهنتاركی م هیچ آۆمه به،  وت آه ونه

ی خۆی  خه داخا یه زیش با له ناحه..... رۆآكی آورده بارزانی سه.... وت یان نا تۆش بته
 . دابدڕت
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