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 بو وا لةو هيندوانة،  جريانثكي هيندمي بو،كه لة روانگةي ئايينيةوة،لة شاري لةندةين وصايت بريتانيا

  .  پثيان دةصثن گاپةرةست،موسوصمانةكاندا  لة نثو،شين ئاساييرثز بؤ گا دادةنثن و بة چة زؤر
و مةسلةكة ئايينيةكاين جيهان الي من رثزيان   مةزهةب، كة تةواوي دين،پثويستة ئةمةش روون كةمةوة

، دين  كة،رووناكترة ئةمة لة رؤژ. !و بةقةويل كوردي ؛ عيسا بةديين خؤي و مووسا بة ديين خؤي هةية
ئةم شتانةي  خؤي  كةس،پثشودا  زؤرتريان ئريسني و لة زةماين،ي ئاييينمةزهةب و مةسلةك

. سةپاندوة بة سةر ئثمةدا  ئةوانةيان،رثورةسم و دةوروبةري مرؤض، باوك، بةصكه دايك،هةصنةبژاردوة
 ، لةبنةماصةيةكي كورددا، لة شاري بؤكاين ئثمة،ئةگةر هيذؤهيتؤي قةذاصي ژاپؤن دصنيام، بؤ وثنة

، ئةوةش بة پثچةوانةي.  سووين و شافيعي دةبو، موسوصمان،ة و لةوث گةورة ببوايةلةدايك بواي
بؤ ناساندين . دروستة هةر، بواية  لة ژاپؤن، كة ئةگةر لة جثي بؤكان،سةبارةت بة كوردثكي بؤكاين

  رةنگي سةوزه و هي نثو،چيمةن  كه تةنانةت مارمثلكي نثو، عةرزتان دةكةم،وينةيةك بؤ ئةم باسة
  . خؤصةمثشية  رةنگي،مذبؤصة

 ئيتر ، لةگةص پةرةسةندين تثكنيك و زانست،چاوةذواين ئةوة دةكرث،كة لة م بةستثنانة دا،بةصام ئثستا
 بة هؤي كةرةسةي عةقص و ، ئةو شتانةي پثمان باشة،وةك توويت السايي كةرةوة نةبني و بؤخومان

  . هةصيان ببژثرين ئاوةز
 واي ،جريانة هينديةم دةگرت و وردة وردة زؤر رثزم لةو  من،سةرةوة بة لةبةرچاو گرتين ئةو باسةي

 نةك بة تةوس و ، كة ئةو هيندية لة ماصي ئثمة بو،جارثك. دةكرد لثهات كة هاتو چوي ماصي يةكترمان
 گا ئاييين هيندو و خؤشةويسيت سآبارةت بة، بةصكة وةك لثكؤصينةوةيةكي كؤمةصناسي،توانج

  :كابراي هيندي هيندو ئةم وةصامةي دامةوة.  كردپرسيارم لث) گاپةرةسيت(
 ئةگةر لة پينج كج كةس. بني زيادتر كةس هيندوين، تةنيا كاتثك گاپةرةستني كة لة پينج ئثمة كة هيندي
 لة ترسي ،بوين زيادتر ياين گشتمان كاتثك لة پينج كةس.  هيچمان گاپةرةست نني،كةمتر بوين

 و باصيدا هةصدةصثني وشيت وا دةصثني كة قووقةي كةصةشرييشي  بة شاخ، دؤعا بؤ گا دةكةين،يةكتري
 بةو چةشنة لةيةكتري ناترسثني، الگري ،چوار نةفةر يا كةمتر بوين  بةصام ئةگةر،نةبيستوة

  . گاش بة درؤ دةخةينةوة خؤشةويسيت  هيچمان گاپةرةست نني و تةنانةت باسي،راستةقينةين
. !!!گاپةرةسنت،يةك  لة ترسي- جيهان گاپةرةستاين  زوربةي،چةشنة  بةم!كاكي خؤم، دادي خؤم - بةصث
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