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 زوربةيان ماناي ضون، لةبةردپن و بةجص بپصي هةتا كورديةكان مانطة ناوي
 و رةسةن و كةش و هةواي و نةريت  داب،فةرهةنط كؤين سةرضاوةي لة

، خةپكدا دپي ناخي لة، ئةمة هةر لةبةر، هةپقوپيوة كوردةواريةوة رةبةين
  . داكوتيوة ريشةيان

، جونترةكانيش دا نصو لة و جوانيش جوانتر هةية لة، هةميشة بةپام
 بة، فةلسةفية ثةيظة ئةم بناغةي لةسةر. و هةرة جوان هةية جوانترين
، }رةشةمة {  وشةي جصي لة، زستان وةرزي مانطي دوايني بؤ، من بريوأاي
  . بةمانا ترة و شياوتر زؤر، }بازة بةران {  وشةي
   :بةپطة

 لةم ياين و رةشة مانطي يا }رةشة مانط {  ماناي  بة،}رةشةمة { وشةي 
 رةشايي بةفر و دادص، كوردستان بأصك ناوضةي كوصستانةكاين بةفري لة }رةشايي {  رةشكةين مانطة دا

 هصندصك ئاذةپداراين بؤ مانطة ئةم ضون، بص يش} رةش {مانطي ماناي بة نصدةتوا رةشةمة. تص دةكةوص
جووت {  نةورؤ كايت مانطي رةشةمة. و تووشية تةأ و قات و قأ و تفاقي بص كايت، كوردةواري ناوضةي
  . مانطة نرابص لةو ناوة ئةم، بةم بؤنةيةوة ناضص لةوة  بةپام،شة} ثشيلة طرتين

 مانطي ئاخر دواييين بةشي زماين كوردي دا بة لة كة، ة} بةران بازي{  نايما بة، }بازةبةران { وشةي 
 هةمو، كوردةواري ناوضةطةيل تةواوي لة، كوردي كؤين وتةي بة ثصي، مانطة دا لةو ضون، زستان دةپصن

 الي بؤ و دضص دةطؤأرص بازة بةرانصك ئةندازةي بة، رؤذاوا ئاسؤي لة هةتاو ئاوابووين جصي رؤذصك
  . دةبص درصذ زؤر كايت رؤذ واتة، استةوةر دةسيت
   :كة، ساپ شياو ترة دوايني مانطي بؤ} رةشةمة  { وشةي  لة،}بازةبةران {  وشةي كة، دةپصم بؤيةك
 ماناكةي هةم و رةشةمة جوانترة وشةي لة مانا و فؤنصتيكةوة لة باري }بازةبةران { وشةي   هةم

زؤر  يةكجار جصطةي زستان دا دواييين مانطي لة خؤر، كوردة واري ناوضةطةيل تةواوي لة ضون، تةواوترة
 بةفر رةشكةين مانطة دا  لةم،كوردة واري ناوضةطةيل لة تةواوي  بةپام،درصذ دةبصتةوة زؤر رؤذ و دةطؤأرص

 و طةرميان لة ناوضةكاين وصنة  بو،} وانية بةفرصكي ياين{  نية قات و قأ و سةغپةتيش و ناكةوص تص
 هةر بؤية. ئةوانة و خانةقني و ئيالم وةك طةورة، كوردستاين باشووري باشووري و ؤذهةپاتر باشووري
  . شياوتر و راستةقينة ترة كوردةواري ناوضةكاين تةواوي بؤ }رةشةمة {  لة وشةي} بازةبةران {  وشةي
 زمان ناساين تةواوي و ديكة فةرهةنطيةكاين بنكة، هةولصر كورد لة زانياري كؤأي بة، ئةمة لةبةر هةر

 وشةي، ثصان وا بو ئةوانيش ئةطةر و مةبةستة بكؤپنةوة لةم كة، دةكةم ثصشنيار كوردستاين طةورة
 هةر بة ثصي. هةپ بطرن هةنطاو ئةو وشةية طؤأيين بؤ، باشترة رةشةمة وشةي  لة،}بازةبةران {

{  وشةي لة، بةهار هةميمانطي دوو  بؤ،يش} طوپان {  وشةي كة دةسةملص ثصمان، راظةية ئةم ضاولصكردين
 خةبايت و هاوبريي بة، رؤذ بة رؤذ بتوانني بة هيوام. وبة واتا ترة شياو تر، تر ثصكةوتو } بانةمةأ

  . تةسةل تر بكةين و جوانتر كوردي زماين، زانستيانة
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