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 ندا لههو ووالتی دا نیشتووی و هه ولیر شاری بووی له دایك گه نجانیكی له مهآو له تاراوگه
 خوشه ویستی  ڕ ا ده گرن و به رز آوسره ت ڕ ه سوڵ شه هید ڕ یباز سالیادی سیه مین
  . ده آه نه وه ڕ یباز دووپات شه هید باوآی بو خویان

  
  . . . . . . . . آاك کوسره ت به ریز تانآوردس و آورد خوشه ویستی و هه ولیریان آا آی

خوشه ویستیمان بو  و سالو آا آه ڕ یباز جوانه مه رگ شه هید ی سا لیادی له سیه مین
یه زدان ئه آه ین  له داوا وینه گر ئه نیرین و آا آه ڕ یباز و آاآه دلشاد ی گیانی پا آی

  . گیانی پاآیان به به هه شت شاد آات
به ریزتان و آا آه ده با  و خو شه ویستیه آانی پر له سو ز ووشه ه یله پا ش بالو آردنه و

 ئه وه ی بوو به هوی. آا آه ڕ یبازی شه هید به یا دی زی برای شه هید له آوردستانی نوێ
 آورد و سه ر به رز هه ولیر ی هه رده م  شاری و آار و آه س و خاك بیری زیاتر آه ئیمه

  . په ر وه ر بكه ین
و خانه واده ی شه هید ی خویندآار و  به ریزتان و ئازاری  ش هه ست به غه مئیمه دیاره

یاد آردنه وه . له خوشی و نا خوشی ئیوه ی شورشگیرمان له بیره الو آاآه ڕ یباز ده آین و
ئه گه ر . ی آوری شورشگیریكی شا ره خوشه ویسته آه مان ئه رآی سه رشا نی هه موومانه

قه ال و مناره و شیره آوری ئه م شاره شمان خوش بووێ  ده بی هه ولیرمان خوش بوێ ئیمه
  . تریش بینآو ها و به شی غه م و په ژاره ی یه 

 ته مه نی ها و هیدانی  شه  ڕ یباز و سه رجه م بو به رز ڕ ا گرتنی نا وی شه هیدی الو آاآه
درووست آردنی سه نته   ده آه ین آه وا به ریزتان هه لستن به جوانه مه رگ پیشنیار

ریكی الوان یان آردنه وه با خچه یكی ها وچه رخ و یانیش آتیبخانه یه آی گشتی یان هه 
  . ر شتیكی له م با به تا نه

له م با به تانه ده بنه هوی مانه وه ی ناوی آا آه   به ئه نجامدانی هه رآاریكی پیرۆ زی
گه  له هه مان آاتیش.  سه ر وه ری شا ری هه ولیری پر له ڕ یبازی شه هید له میژووی

  .  ئا سووده ده بن لیوه رده گرن و نجانی هاو ته مه نی شه هید یش سوودی
هه  له آو تایدا دوو باره سه ره خوشیتان لیده آه ین و به لینیش به به ریزتان و شا ری 
اری ولیر و آوردستانی گه وره و آاآه ڕ یباز و سه رجه م شه هیدانی بزوتنه وه ی ڕزگ

خوازی آوردستان ده ده ین آه وا ئیمه ش ڕۆ له ی به وه فا و دریژه پیده ری خه وه نه آا 
  . گه له آه مان بین بو به دیھینانی ما فه ڕه وایه آانمان نی

   له هو له ندا گه نجیكی له دایك بووی شاری هه و لیر له جیا تی آو مه له به ختیار به آر
com .hotmail@baxtiarbakr  

  :آا آه ڕ یبازی شه هید به یا دی کوسره ت  قی بال و آراوه آه ی آاكده
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