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  وامی کوردستاننتوامی کوردستاننت  ردهرده  رکی بهرکی به  خونهخونه ...  ... شکنتشکنت  کیش دهکیش ده   و خه و خه  دهده   خۆیدا هه خۆیدا هه  زا چینگیانی بهزا چینگیانی به  جهجه
  

" لی ئازاد عه" ناوی خوازراوی  به" زا چینگیانی جه " که،  ی ئاشکرا کردووه وه  ئه کانه  کوردستاننت زۆر زیره له" حموود مه" ناوی  رک به خونه
 و  وه م خونده هک ته چووم بابه" زا جه "تی  تایبهرکی ک خونه وه نه، رکی گشتی کو خونه منیش وه.  داوه  خۆیدا هه  به کوردستانپۆست  له وه ه

  .  د ڕاستی بۆ چووه  سه د له سه" حموود مه"وت کاک  رکه بۆم ده
  
زا  جه".  و بای بکاتانسفی ش زووی خۆی وه  ئاره تا به هه  ی شل کردووه که مه ه وی بۆ قه جه. " وره مامۆستای گه "  خۆی گوتووه زا به جه

.  وره  شخکی زۆر گه  به  خۆی کردووه وه ژره  له ته وه چی ئه که،  ته فیه له ری سه  دوژمنی بیروباوه که، خات رده  وا خۆی ده وه ره سه  له "چینگیانی
ر   هه ئمه.   بووه وره نبیرکی زۆر گه  ڕۆشه وه ین ئه ی و ده که زاره ر مه سه  ک پۆل پۆل دینه  خه وه ر مردیش ئه گه  ئه ت ده نانه ته

م  به،  وه خۆشیان بخات و چاکیان بکاته نه. ک بکات  خه  کار له وبت تی هه کاندا گۆڕی پیاوچاکان قودره فییه له  فیکری سه  له زانیومانه
  . چ کان ده سحابه  هی ئه شی به که ناوهجا خۆ .  وه وانه  ریزی ئه خۆشی خسته" زا جه"وا 
  
م  به، ناکای موویان قه هه. شکن سیش ده ک که کو کۆمه به، ب ان و بای خۆیدا ههش  ست ئاوا به  ناوه وه ر به هه" زا چینگیانی جه"
،   نیه و قسانه شایانی ئه" ن سه عید حه  سه مه حه"ی  وه ر ئه به ک له وه نه، جن  زۆر نابه  گوتووهی"ن سه عید حه  سه مه حه " ی به و قسانه ئه
ئستاش . ی کوردی خنه  دایکبوونی ڕه  ڕۆژی له دایکبوونت بکرته لهب ڕۆژی   ده ی گوتووه"عید  سه مه حه " به" زایه جه"و   ئه خر چونکه نه

  . ک شتی ناشیرینتریش رتیلخۆر و کۆمه  دز و به تی به  کردوویه هاتووه
  
رچی جونی   و هه  خۆی شکاندووه زۆر جار چووه. نووس ر خۆی ده سه  له وه  ناوی خوازراوه  به م جاری نیه که  یه وه ئه" زا چینگیانی جه"

   ئاخۆ چی له که،  ری کوردستاننت پرسی پ کردووه به ڕوه ر فارسی به کاک عومه. ی ناوی بھنن وه ر بۆ ئه هه،   خۆی داوه  به ناشیرینه
 . ماندیب ک بی نه  وه ی خۆی کردووه که  درژه زۆر جاریش باسی قژه.  وه ره یان بکهوتی ب ویش گوتوویه ئه،  بکات تانه بابه
 م من خۆم چوار به، تی ولری نووسیویه ی هه  شوه  به تی چووه  هی خۆیه ته و بابه زانین ئه تا نه هه" زا جه"، کات راست ده" حموود مه"کاک 

تی  ش نووسیویه وانه ناو دوو که تی شتک و له نووسیویه. نینم پ هات پکه  بۆیه، زانم کی باش ده ولرییه ولر ژیاوم و هه  هه ساڵ له
 خۆ. نووسن کانی تری کوردستان ده رکوکی شاره کو سلمانی و که ولری وه دوایی هه. ک  چشته کو ده به، ک ولری نا تشته هه. "ک تشته"

  . ن که ی پ ده  سلمانی قسه ک له  خه که،  نانووسن یه و شوه کانیش به سلمانییه
  
  که، ر راست ب گه  ئه چونکه،   پشتر بۆی ناردووه که،  وه و بکاتهیلیمان بۆ ب ک ئیمه با یه،  خۆی نیه" زا جه " ه"لی ئازاد عه"و  ر ئه گه ئه
نھا   ته بت و ڕۆژانه" زا جه"کانی  شقی نووسینه  عه نده وه ک ئه یه. ب  هه وه تینیان پکه کی به ندیه یوه پهب زۆر   ده وه ئه،  زانم راست نیه ده
بم   بنا ده ر دوو قۆم له هه.  ر بۆ ناردووه ند ئیملکی هه هچ  دیاره،  و کۆپییان بکاتڕێ یدا بگه وره  گه و مامۆستایه می ئه رهه دوای به به
  . ب نه" زا چینگیانی جه"ر  هه" لی اد عهئاز"ر  گه ئه


