
 یال مۆریاسی له: نجامدانی ئه ..کوردستان پۆستدازی   گۆمهڵ خوای بوختان گه وتنک له چاوپکه 
   

   ته  ی بووه  کاری ڕۆژانه ، کهپۆست. زی ک گۆمهی   گۆشهری که ر،ببورن ئاماده بوختان دروستکه
  ر سک ،گه رکه  ههالماردانی  په ته نکی دیاری کراو و کاری بووه بوختان و درۆ دروستکردن بۆ الیه

    ی که وه  حوکی ئه  جا به.  وه گرته ک نه ودا یه کانی ئه ڵ بوختانه گه  له نیا دک بنووست که ته
  .لدا سازکرد گه ی له وتنه م چاوپیکه  خاتوو قل قل ئه ، بۆیه  خۆشه لی و قسه زه نابی هه جه

   
  ی رنامه وڕۆی به ین بۆ دیداری ئه که  لده خرهاتنتان تا ملشکاوی، ببورن به سه ره: خاتوو قل قل

  .تونی  تا ئه درۆبکه                
   ڕاشکاوی تر و به کو بتوانم به خساندنتان تا وه ت ڕه رفه م بۆ ده که دهسوپاستان  :     ز گۆمه

  .م تان بۆ بکه تر درۆ و بوختانی تازه ئاشکرا               
   باشمان زانی مانه، به که رنامه ی به قه م ئه که  یه مه  ئه  که  یهبگومان ئاشکرا: خاتوو قل قل  

  .وت ڕزتان بکه  ربه م میوانداری به که فی یه ره که شه                   
  ی ته ناعه  و قه  ئه ته یشتونه و گه ی خۆتان پکاوه قینه  ئاوا ئامانجی ڕاسه سوپاس که:         ز گۆمه

  کانی تری قه ئه له هیوادارم که. تان دام فه ره و شه م بوختان چیم، وا ئه که یه که من                 
  ک تان وه که رامه  درۆ و بوختان به  رخۆم میوانتان بم و به تاندا هه که رنامه به                
  . وه پۆست بازنمه.  ک               

  . تا خۆت بناسنه ره سه: خاتوو قل قل
نم  چیه یه  قسه ئه:        ز مهگۆتان وایه!. ؟ خۆم بناسکی نامناسن  خه  که بۆ پ . جاخۆ من  

  بت، ک نه ک موباره ده.. مناسن کی ده و خه وه هشتۆته حسابی خۆم هیچم نه   به               
   وه زه ه) ز ۆمهگ(ی بوختان ی گۆشه ڕگه حساب له  به کرد، که  جاخۆ من وام تصورده              
  .مناسن کی ده خه               

   زه سی کاغه ش ده وه ئه.ت ناکات فه م وخه  خه پویست به! برای بوختان چی :خاتوو قل قل
  . چاوتان پویستی پیان بوو خواسته ر خوانه گه ، ئه که ر مزه سه له                

   ، که وا تازه زم گاوه لیم گۆمه زه  حسابی خۆم هه  بهم من  من ناگریم، به وه :      ز گۆمه
  !!.بت خۆم بناسنم  ده تازه   به               

  رموو بفه: خاتوو قل قل
  .ش وجوانم کی ڕه نی چاوو برۆیه دایکبووی سلمانیم، خاوه  حساب له من به :       ز گۆمه

   درۆو ی که وه حوکمی ئه  به وه.  بارو گونجاوه دا لهتیم سایه ڵ که گه شم له که ناوه                
  ند چه  که ند پاقژ، ببوره چه زانن که کی ده  خه م، دیاره که دروست ده بوختان               
  ، یه م له دایک و باوکم هه وره کی گه ییه ند من گله رچه هه. ریفم صالح وشه طاهر و              
  !.م کان ده ی ڕاستیه وه حوکمی ئه  به ناوم صادق، دیاره ناویان نه جۆن   که             

  ر گه  ئه دیاره. صادق  ببت به وه  پاقژه  له نگت تاناوت  پاڵ ده ینه خه نگمان ده ده: خاتوو قل قل
  توانی دهتا درۆبکهی  رنامه م میوانی به که  یه بویته ده وا نه ، ئه بویتایه ق صادق نه حه به                

  .یستوون تم تگه  ماهیه  له ردگار که روه سوپاس بۆ په... صدقت :      ز گۆمه
  ن؟ قی کوردستان نت ده که تی ناحه بۆ دژایه : خاتوو قل قل

    نیرن؟چونکه نت ده. کان، نووسین بۆ ک باشه ره ی نوسه ی بۆچی زۆربه  داخا، ئه له:        ز گۆمه
  !. وه نه  بوختان و درۆ بوناکه ک ئمه وه  ئاوان               

  رتادابا  سه  کا کاتی خۆی به )پور بسمیل(  نازناوی کانکی زۆر نازانن که خه : خاتوو قل قل
  ..کرد  باست ده ؟ خۆزگه  هاتووه وه چییه له                 

  ک م، نه تاندا درۆ بکه که رنامه ه بهمن هاتوم ل.  وه ره کولنه  گیان برینی کۆن مه داده :       ز گۆمه
  ؟  چییه قانه له ق و مه له  هه م قسه ئه. م  باسی ڕابردوی خۆمتان بۆ بکه                
    به) پور بسمیل ( ندی نازناوی یوه په.. ین که  شوازکی تر ده  به که  پرسیاره ببوره: خاتوو قل قل
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  ؟  چییه وه نتهکا ش و جوانه  ڕه چاوه                 
  ، کاتی یه ش و جوانم هه کی ڕه من چاو و برۆیه!!.یت که  پیاو ده  به ئاخر تۆ قسه:        ز گۆمه

  جارکیان. چم دزیی ده  پیرژنی قه  له ن که ووتم و پمده  خۆی و ئستاش پیان ده               
   200ی  روا نزیکه  ماڵ هه ر کرد و له  به هم ل سملم پاك تاشی جلی ژنانهر و   سه              
  !!دزی نیم  پیرژنی قه یزانی که س نه ک که  یه تصور بکه.  وه وتمه ترک دوور که  مه              
  ، ئیتر به  کاک تاییره وه دین ، ئه رێ به ئه.  و ووتی وه چی ناسیمیه  مناکی ساخته              
  تا کردیانم به ناو  وتوو منانی تری ل ووروژاندم هه یل پور بسمیل دوام کهبسم پور              
  ران و نازناوی نده ری خۆم هه گرت بۆ هه  سه  وه وه  دوای ئه ئیتر له. مادا ناو   به             
  ران نده هه ج بھم و ڕوو له  ناچار بووم شار به را بیم، بۆیه سه یان به)بسمیلپور  (             
  .م  بکه            

فزی  ڕه(و  م ئه به) شت کرد حه موساره(دا عاشقی کیژکی زۆر جوان بویت،  نه  که ن له ده : خاتوو قل قل
  ...... و  )کردی                

  . وه ره کولنه رک بت و برینم مه  ته م پرسیاره م با ئه که تکات ل ده:      ز گۆمه
  الماری  ق په ق وناحه  حه  به  ئوه وت، که که رچاوده  به وه  ئه وه کانتانه نوسینه له: لخاتوو قل ق
  بۆ؟.. نوقنن وانی تر ده کانتان له ش و جوانه  ڕه ن و چاوه ده نک ده الیه                

  . ک شته هپۆستدا ی.  ک ک من له رانی تری وه ی من و بوختان که فه لسه ، فه به :     ز گۆمه
  ر  سه وه ینه یبه  ده وا ئمه نگاوی باش بنرت یان نا، ئه رچی بکرت،هه  باسی هه             
  ، ر بکه یت باسی ڤایرۆسی کۆمپیوته که زده حه. ی  که تیه رکردایه ر سه ن و سه ک الیه  یه             
  .ر پارتی  سه وه ینه یبه  ده  و  نییه وه ره سه قمان به  حه  ئمه             

   بۆ؟ ئ باشه: خاتوو قل قل
  . وه  تفاصیله  و پویست ناکات بچیته ، تعلیماته  گیان، وامان پوتراوه  داده وایه   :      ز گۆمه

  ردا؟ رامبه  به ن له که  هیچ ده ڕوانی چاوه: خاتوو قل قل
  زگای ئاراس ر ده رامبه به ک له زگایه ده سلمانی   له ین، که که ڕوان ده چاوه..طبعا :       ز گۆمه

    ئمه داته ت ده  خه زگایه و ده سا ئه  دروست بکرت، ئه و وه ه) ئارام(زگای  ناوی ده به                
  .گرین رده  مفتی وه  به قاالنه و مه ستی ئه قده  حه ی که وه  له جگه  مه  ئه              

  ؟ یه که تی درۆ و بوختانه قوه پی به ، یان به یه  به گۆتره سینانهونو قی ئه حه: خاتوو قل قل
  له په  ی نابینی بۆچی وا به ئه.  یه پی ووشه به!یت که  گیان تۆ باسی چی ده داده:        ز گۆمه

  تی خۆی ک قیمه یه موو ووشه هه.زنم به  داده قاله ک مه ریه سه ک له پروسک و یه                 
  ، ال، له( ،ت مایان ئاوا بت نانه ته. ر سریاتی مھنة ناتوانم بیم به  له ، دیاره یه هه                 

  .!!  و حسابی بکه ر پشک به نجا ئیتر خۆت سه ئه.. ن که  حساب ده  ووشه  به)هتد...بۆ                  
  ؟ کی خراپ نییه کاسپیه : خاتوو قل قل

  !!. یه زانیت گاته  ی وا ده ئه. طبعا  :       ز گۆمه
  ..ن تان ناکه  وبوختان و درۆیانه ڕ به کی باوه  خه به م دنیابن که: خاتوو قل قل

  ی نکه  ته ینه خه ی مفت ده ین و پاره که  بوختانی خۆمان ده  گیان، ئمه داده:        ز گۆمه
  . وه گیرفانه                

   
   پی تواناو  سلمانی به  له  گوایه ڕزک، نووسیبووت، که مکتدا بۆ به وه له : خاتوو قل قل
  کرت پمان بیت چۆن چۆنی؟ ده.  عست کردووه تی به می دژایه رخه مته  ب که                

  .م با بۆتان باسکه.  یکردووه س نه ، که عسم کردووه تی به ی من دژایه نده وه ئه.. طبعا :       ز گۆمه
  ب،  کته چوم بۆ مه ده یانیان که سلمانی، به ی مۆدی دیوار نووسین بوو له وکاتانه ئه                
   تی بدامایه رفه  و ترس ده ی بمتوانیایه نده وه دی خۆمدا، ئه  و له وه دزیه ڕگا به  له              
  ، وره وتی گه کانی مزگه سته  ئاوده ت له نانه ته.  وه خونده کانم ده ر دیواره  نوسینی سه              
  موو  هه  له  لطفی، کوره وتی عبدالله م مزگه رزی خوشکی خۆمی بکه قا، عه خانه               



  و ، ئه عس بنوسرایه ر بوخ به گه ، ئه وه م خۆ خای کردنه ده وتک، به مزگه               
  ک سلمانیدا؟  شارکی وه ، له بات نییه  خه وه خوا ئهتو..  وه مخونده ده               

  !س ناکرت موو که هه باتی وا به ؟خه بات نییه توانت بت خه ک ده..طبعا: خاتوو قل قل
   و عراق یاری دوو گۆی بوایه  و میوانمان نه  بومایه وه ماه ر له گه ،ئه وانه  له جگه :       ز گۆمه

  .کرد عراق بیدۆرنت زم ده وا حه ، ئه ر ووتکی تر بکردایه دژی قطر یان هه  له                 
  م  نکی خفیفه ی ته قه ره ک وه یه.تم زۆج کردبوو زمی خفیفة داهات، حکومه به که                
   زل و  ته و حکومه  ئه تصور بکه. وه کرده ده  دو نه ، سم له وه  گیرفانمه خستبووه               

  م  جاش، به  به  حسابی خۆی منی کردووه ت به حکومه.عسم بۆ زۆج کردبوویت ی به الحه به زه
  .م زانی من خفیفه یده نه

  و ، ئه وه وه  دوای فلیمی شه  له وانه کرد، شه فزیۆنم ده له یری ته سه که.. وانه له   جگه             
  دا ده م نه  ڕگه وه کوژانده م ده که فزیۆنه له ر ته کسه بوو، یه او دهو فزیۆن ته له ته ی   کاته             
  دی ندین جار له ی چه وه رباری ئه  سه مه ئه.. سوی آۆماری بت  تا گوم له  خۆم  به            
  ؟ باتکه م، چۆن خه ده  ویژدان سوندت ده به.. عس  بوخ به  خۆمدا ووتومه            
  ت زیندانی هاتوه بن نه  له باته موو خه و هه ر ئه سه  له  ی باشه ئه..  باته شازی خه:  قلخاتوو قل

  کراویت؟ نه                 
  چون  بوون ده سانی واهه که.کات بات ده  بزانت چۆن خه  ، که یه وه ئاق ئه.. خر نه :       ز گۆمه

  !!.گیرت کوژرت و ده ی طبیعی ده  ڕکخستن،، ئه بونه ، یان ده رگه  پشمه بونه ده                
  و نازانن ئمه..نن بات داده  خه تی به رگایه  پشمه ن که سانی واهه ،که تصور بکه                

  . هاتوومان کردووه بن نه ختی له باتکی سه  شاردا چ خه له مانان                
  وات بۆ  هه وه  کوردستانه ی ئاگادار له رچاوه  سه  گوایه ، که کاک پاقژ، نوسیوته: و قل قلخاتو

  ؟  چۆنه وه  ئه سحابه تو ئه.. نرن ده                
  ری  احترامی نووسه وا چاکه.ن که ری صادق و طاهر ده  نووسه جاڕ به  تیزه ئوه :       ز گۆمه

  !! مه چیت که  له مه ده..  وه ی ئاگاداره رجاوه ت سه  نیسبه به. ک من بگرن  صادقی وه                
  کی  ی ئاگادار، ئیتر خۆ خه رچاوه  ب سه وه خۆته ، له  زۆر ئاسانه وه ی ئه  به                

  ی ئاگادار هرچاو سه ڕاستیدا نه له.یت یان نا که  بزانن ڕاست ده نییه .....  ستیان به ده               
  م به.. ین که  دروستیان ده  خۆمان ڕۆژانه ک بوختانن که موی کۆمه هه. ماش ڕه ته  نه               

  ر من  ، خۆ هه وه دوای ئه.. کان قاله  مه ن به ده ت ده  قوه  کردنانه واشه  چه جۆرهو   ئه              
  ی  رچاوه سه ، که یه ری ترمان هه ،، براده یه اگادارم ههی ئ رچاوه سه نھا نیم، که ته به              
  .کات ددام ئاگاداری ده  سه  دادگایی کردنی  ئاگادار له وه نزیکه له             

  !!  وانییه ئای که: خاتوو قل قل
   دادگایی کردنی  وه س نازانت، ڕه بت، که کان نه مریکیه ، خۆی خواو ئه ڕاسته:        ز گۆمه

  تی قادرو  قودره ی ترمان به ره وبراده م ئه چت؟به  چ ئاقارکدا ده ددام به سه                
  ..ها. ژی سویدیش ده رتک له  شه به..  یه ئاگادری هه ی  رچاوه درۆی بادار سه   به               

  !!ت س نایه موو که هه درۆ له..کاک پاقژ: خاتوو قل قل
  ..تت ل بت حمه ڕه!!!  چاوت لیه  :      ز گۆمه

  پۆستدا .  ک  درۆو بوختان زیاتر له ، که یه وه ، ئه رنجه ی سه ی جگه وه ئه: خاتوو قل قل
  . وه بته بوده                 

  ش ئمه. وتراوه  نه  گاته  به وه  گیان ئه ، داده)منا و بنا(  یه کی هه یه ب قسه ره عه :       ز گۆمه
   درۆ و زانن، که کانی تر ده ڕه ، ماپه وه دوای ئه. بۆ خۆمان وه  خۆمانه ین، له که واده               

  .نیرین  بۆیان نه ، که ش بیارمان داوه  ئمه بۆیه. وه نه  بۆمان بوناکه بوختانن، بۆیه               
  شیان  بی به  ناسک و نازدارانه ۆ و بوختانه و در ین، له که ی ئاوایان لیده بخۆن ده  ده              
  .ین که ده               

   وه ی ئستاته و کاره  به نده یوه ئایا په. تانی زۆرت کردووه  په  مندای خۆه ن به ده: خاتوو قل قل



  ؟ یه  هه                
  ڕی   کی له  چاوی خه ۆڵ کردنهیی خ وره گه تان،، به  په به مندای خۆه..  به:        ز گۆمه

  . وه  درۆ و بوختان دروست کردنه                
  ت نابیت؟  بتاقه باشه: خاتوو قل قل

  ت  بتاقه وه بت، نه هه) عملة صعبة(تا..  وه یته که یر بیرده  تۆ زۆر سه  گیان داده:        ز گۆمه
  وا مانگی.  گیان داده. بن تر و بادار تر ده وره تابت درۆکان گه،  وه وانه  پچه به.  نابم                
  بت نان هه.. بۆ خۆی بزانت  و خوایه ر ئه گه مه. ین که  چیده جا بزانه.  یه روه   به8                 
   رمه هرۆکی ه  دایک بوونی سه ، یادی له زراندنی پارتیه یادی دامه.   دایه8مانگی    له               

  ست دا ده و مانگه  له یه و کوڕه کوڕ ئه..  مانگه31 خوشکی خۆم بم، باسی  به  کوره                
  !!!.ی خۆی بپچت شنت و پاره بوه                

  کات و بینیت و باشه کانی خراپ ده ن ده ک الیه نھا یه کانت ته ش و جوانه  ڕه چاوه: خاتوو قل قل
  رێ بۆ؟ ئه.. ت ربه ی شه ڕه  که بنه ی تردا ده که نه کانی الیه ئاست خراپه   له               
  کمان پی بیت؟ یه نه توانیت نموو پاشان ده...   یه  سری مھنه وه تا ئه ره سه :       ز گۆمه

  ڵ گه ، له هرۆک کۆمار ی سه که وتنه ترینیان چاو پکه تازه.. ژمرم دانت بۆ ده  سه کوڕه: خاتوو قل قل
  ،  تکی کورد بومایه وه رۆکی ده ر سه گه ئه: ( ت  ده که.. نووسکی تورکدا ڕۆژنامه                 

  ).تاندا ماسی بخۆم گه توانی له مده وا نه ئه                 
  ست  ی دهو نان و ماس وا ئه ، ئه بوایه تی کورد هه وه  ده ر گه کات، ئه ڕاست ده :       ز گۆمه
  تدا؟ وه  نوان ماسی و ده  له یه راوردک هه تو ویژدانت، به.وت که ده نه                 

  ت وه ، ده ؟بۆ نمونه بت چییه ب یان نه ت هه وه ؟ ده ، چییه  ئاوه ت نانه وه ده                
  برژنرت، ر ده ک هه سی نهت نابرژنرت، ما وه ده..خورت ناخورت، ماسی ده               
  ، یه وه ویش ئه ئه..  یه کی هه یه  بالله ماسی خراپه اشھد.. وه کرته  سوریش ده که  به              
  ! ت دڕکی نییه وه  و ده یه  ماسی دڕکی هه              

  . یه تیش دڕکی هه وه بت، ئاوا ده تدا گوڵ هه وه  ده ر له گه ئه: خاتوو قل قل
    پشتره ت باشتر وله وه  ده موو حسابک ماسی له هه  به واته که.. تت لبت حمه ڕه:        ز گۆمه

  ..ی وه  بۆ خۆیی و بیرکردنه یحیی الرئیس.                  
  و ره ر و به ی ب سه دان قسه  سه ی ناوبراو به رکرده  سه زانین که  ده  خۆ ئمه                

  .ین  دک باسی ناکه م بۆ معلوماتت، به ، به یه تی هه قه وستی تری سه هه                  
  . م، تعلیمات وایه مدا ده وه  له  بۆ؟ چونکه پرسه  گیان، مه داده                  
  کرد، یان ر کورد  سه ی له فزیۆن نوکته له ر ته سه له.  رچاوی دنیاوه  به به ی که  ئه :خاتوو قل قل

  که ڕ ی ، به ریدا تیپه  سه ر به ک هه نه. ت خورا قه  سوندی سه وه رچاویه  به  به که                  
  هات؟  نه تان لوه یان بۆ نقه وه ی ئه ئه... شی لدا په چه                  

  !.یت وت نان باومان بکه ته ی تۆ ده که  کوردییه  به داده:         ز گۆمه
  ؟  ویژدانه وه جا ئه  :خاتوو قل قل

  !!.  نییه یدا کردن هه روا گاته چت، نان په م بیرت نه به..  وه نه:        ز گۆمه
  جانازانم بۆیان!نی نووسیبوو ده گای مه ر کۆمه سه ڕاست جارک شتکت له رێ به  ئه :خاتوو قل قل
  تی کردنی  دژایه دا، که ی ئوه که فه لسه ڵ فه  گه  له وه ، ئه کهنووسیبویت یان نا، چون                  
  . ناگونجت نکی تره الیه                  

  ر   خۆم تا سه م، که که نی ده ده گای مه کۆمه من باس له..  طبعا خۆم نوسیوومه :         ز گۆمه
  نی بوون ده زانم مه من وا ده..  نییه وه ته نییه ده ر مه  سه نیم و فم به ده ئسقان نامه                   
  .یت می بده ه قه ر له شایه  عه یت و به  باسی پارتک بکه ، که یه وه ئه                  
  دات؟ تیت ده س یارمه  بۆ بوختان دروست کردن؟که کاتت زۆر پویسته  :خاتوو قل قل

  یان درۆ و بوختان کدا ده یه قاله مه وای شان له هه ر به هه،  یه  جاری واهه وه نه:        ز گۆمه
  سمیش  فۆتۆ شۆپ ڕه ت به نانه شونم، ته یان ڕاستی ده م و ده که ده دروست                



  ر بۆم  کی، گه  چاوی خه مه که تان، خۆڵ ده  په ی خۆه  خبره م، به که ستکاری ده ده               
   و   ، تا به ک هند گل نییه زانم خه ینی خۆمان بیت، ده ند به رچه هه..بکرت               
  .ین شب بیکه م ده به.. و مانان بوا بکات ی ئمه بوختابانه               

  !!بن ق نه فه ک موه ده: خاتوو قل قل
  !! ڕائی الی پارتییه مخۆش وفیق سامه ده:        ز گۆمه

  ! وه  پارتییه  به وه ستیته به موو شتک ده تۆ بۆ هه..  ا گیان ک باسی وفیی کردووه بر :خاتوو قل قل
  .بیت ق نه فه ووتم موه من                 

  رۆک  ئستا ڕاوژکاری طویل العمر سه ؟ڕاسته وام زانی پرسیارت کرد وفیق الی کیه :      ز گۆمه
  م و که ، ناوی بنی، بوختان ده م خوا ئاگای لیه به. یش بۆ کاروباری ئاسا کۆماره                 
  . م الی پارتییه ده                 
  ؟ ه) ندی لیل مراد وه خه(نگی   ده زت له خت، حه  پرسیارکی ناوه :خاتوو قل قل

  ست  ده  و به لیل، خای گومرگیه  برایم خه  که ، طبعا ئاشکرایه  پرسیاره وه ئا ئه:        ز گۆمه
  ؟ یه کوه                 

  ر  سه ، من پرسیارم له ؟ ک باسی گومرگی کردووه وه ریق نابیته  تۆ ته وه رێ ئه  ئه :خاتوو قل قل
  ر پارتی؟  سه وه چی برده تۆ به. نگی گۆرانی بژ کرد ده 

    وه مه یبه من ده.  ریخ بکه یت تۆ باسی مه که ز ده حه.  یه  کاری ئمه وه  گیان، ئه داده :      ز گۆمه
  . رده ریخ زه بالمناسبة مه. پارتیر   سه               

  ! کۆتایی پ بھنین که رنامه  به واچاکه  :خاتوو قل قل
   کۆتایی پدنی؟ رنامه تۆ بۆ عاجز بوویت و به. تم باعه  گیان، سوچم عوزرم، قه داده:        ز گۆمه

  !وتم که م، خۆ فریای هیچ نه  تۆزکی تر بوختاب بکه دهم ب ڕگه                 
  بت ، خۆ ده یه ریفمان هه رکی ساح و شه بینه.واو بوو  ته رنامه کاتی به!  کاک پاقژ :خاتوو قل قل
  .ین که  میوانداری ترت ده وه  خۆشحایه به.یاندا صادق و طاهر بین گه ش له ئمه                 

   وه ریفیمه  حوکمی صادقی و طاهریو ساح و شه منیش به..  وه رۆشییه ڕی په و په به  :      ز گۆمه
  س توخوا به. دار رچاوه  بوختانی سه  درۆی ناسک و نازدارو له م له شتان ناکه  ب به               
  مناست ک ده خهشھورم و  زانی مه خوا من وام ده به.  وه نه  جارکی تر میوانداریم بکه               
   حسابی خۆم زۆر مھم و من به. وه کانم ناخونته  بوختانه س دک له  که م دیاره  به               
   وانه موو ئه رباری هه سه.... ش نیـم  سفری دوای فاریزه م دیاره کرت، به بۆ ده حسابم               
  .  چاوه  بوختان و خۆڵ کردنه هجی خۆم، که هر ن  سه بم له وام ده رده به              

  !!بن ق نه فه موه  :خاتوو قل قل
   

   یال مۆریاسی له                                                                     
 


