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ی   هاوڕكه ی دوژمن پكای به كاتك گوللهـ: وه هاوڕكانیان بۆیان گامه
شت  وه تی ئه رفه ر تواناو ده گه هله ئه ج مه م به آه توانی الشه ر ده ووت گه

 بیر  ی منیانله كانم تۆه تا هاور وه ره ل خۆت به گه م له آه نگه بوو تفه نه
وپاش  و پاشه وه آۆشیه ری خسته وبوو دوژمن سه خت یاری ئه به.. چت نه
گرت و  میان هه مردووی ئه ی نیوه همنی الشه  زۆر به شیانیڕھاو ـ وه ڕایه گه
توانای .. ك دوو مانگ برین ساڕژ بوو یهوهپاش  ڕانه آانیان گه و بنكه ره به

جیان  انی بهم آاتك هاوڕك به .. وه ڕایه تنیشی تگهم ڕۆیش جون و آه
رۆژگار هات و  .وه هاتنه رزی تائه له ده زانی و هه نامۆ ئه هشت خۆی به ئه

ی  آه نگه تفه.. باران بای دیبت و نه ك نه  وه ها چاك بووبۆوه چوو وه
.. وێ بوون ه ل خت بوایه ك سه یه ر جگه ڵ هاوڕكانیا هه گه شانی و له وه آرده

ڕووی دوژمن  دا ڕووبه مانانه ڕكی قاره شه مانھاوڕیدا له ك هه ته ڕۆژك له
وت دوا  آه ی پكراو فریانه  هاوڕكه وه خۆیه گاوێ دوور لهن ندهه ، چه وه وڕوو بوونه ره نگان و به جه ده

یمانی بۆ نوێ  ی داو په وانی پاآی هاوڕكه  ڕه یمانی به میش په م ئه ،به جبھت و دوانیگای البه ووته
آی بۆ  بوو دوا فیشه ختتر ده خت و سه هات سه  تا ده آه ڕه شه.. هلت جنه یپیرۆزی به سته  جه  آه وه آرده

 دوو  داستانی مه ئه ..وتن هیدانكه مری شه ی نه یدا شون قافه رمی هاوڕكه ر ته سه خۆیداناو به
مۆ چی بۆ  ی تۆ ئه ئهخۆیی آوردستان ربه ازادی و سهئخت آرد بۆ   گیانیان به  آه یه رگه پشمه

الدو خونیان  جه ی تۆش له وه بۆئه .؟؟؟یت وان شاد بكه وانی ئه یت تا ڕه آه خۆیی آوردستان ده ربه سه
آانی  خوناویه یاده ( ناوی بنینتوانین  ده كهوه گرمه آورتی بۆده ت بهك داستان رجاره بیت هه خۆش نه
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