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  جیدجید  وت مهوت مه  رکهرکه  سهسه) ... ) ... غازی محمدغازی محمد ( (ندی خوال خۆشبووندی خوال خۆشبوو  رمهرمه  وستی پ شکۆی هونهوستی پ شکۆی هونه  هههه
  

  
  وه مننه تدا ده ی میلله ره تی و به تی مرۆڤایه  خزمه م له رده هناو ناچن و ه  له  که یه تانه قیقه و حه رزان بوونی ئه ربه مران و سه وستی نه هه 

نھا دسۆزانی  شدا ته تی ئمه  ئامیزی دیرۆکی میلله له،  وه مننه تایی ده تا هه ندی بۆ هه وشی و شکۆمه  بخه بهکانی مژوو  ڕه  توی الپه و له
 ناو  وان له رستان و تاکه  په ت و هزکی کۆنه سه  هیچ ده به،  یان بنده ری لووتکه مانکدا سه موو ئان و زه  هه وست له ن هه خاوه
موو   هه قوون بۆیه  هه وه ته کانی میلله ندشه ی ئه ناخ  له چوونکه،  وه ته داوه ریان هه م جارکیتر سه ش به وه سڕابنهر  گه ئه، چوون نه
 و ر و ئای ئای تار و خاوکه یسی وقه وه ری کنۆشی پ سۆزی ئه  سه وه ئا لره....  وه بنه ریب ده تدا ته کانی میلله ڵ ئازاره گه مکیش له ده

، م به ده) غازی محمد (رمیان خوا لخۆش بوو کاک زنی گه کاری مه ندی شوه رمه وری بۆ هونه شمین و جاجم و هه نگی پۆپه  ره  به  و هۆره
ر   سه ی گیان له ردانه وستی مه ن هه خۆی خاوه، داگیراو کون  له ڕژمی ڕۆژانی  له م کهن هی داد  پ شکۆیه وسته و هه ری ڕز بۆ ئه سه
 شانی برا   شان به کانی نگه  و ڕه م و فچه ه دا و نووکی قه  نه وه سته  ده  تۆزقاڵ ویژدانی به به، زین بوو به ی نه قه  نا ده قه ده

رمای  زی تۆزی گه ئام وام خۆی له رده ش به وه ڕینه  دوای ڕاپه له...   بووپساوه باتی نه  دژی دوژمنان خه ردوام له  بهرمیانی کانی گه پارتیزانه
 ئازارو قولپی گریانیان  له، ئاخنی رمیان ده کانی گه نفاله خزانی ئه ملی  ی ئۆردوگای زۆره)  شۆڕش مدینه (هاوین و قوڕی ساردی زستانی

پی ، ڕشت ده ی بۆیان هه  و پایانه و پله ری ئه به رانی کۆشک و خۆش گوزه  ال پ شکۆ تر بوو له وانی له شی ئه ناخ و باوه،  وه بووه ده نه
کی و   زیره و و ڕۆشنبیری س ئاستی بوانامه ر که هه، ک هانگاو بنت ریش هاوشانی ویژدان فرۆشان یه  ڕاگوزه ه بوو ب وره رمکی گه شه

گۆڕ بت  وست نه دا بوو هه وه مر له الم هوشیاری نه به، سپررا تی پ ده رۆکایه ی سه  و پایه ن پله با بوا بکه وی هه و لزانی ئه لیھاتوویی
   ناه  شمشاه ریب به رووی قووی ته  گه ی به که رمیانیه  گه نگه و ره توێ فچه کان له نفاله هاتووی بخوودی خزانی ئه  بن نه له ئاخ و ژانی

کانی  مه  و ژه دا چوونکه ویژدان و جگه  فیرۆ نه تیانی به سره مسکی حه تنۆکی فر تنۆک به ی ئازار و  ناه  به  ناهی بقیژن و که درژه
   بۆیه بوورمیان  گهکانی نفاله ئشکگری ئازاری خزانی ئه م نھا ئه  ته به، واندا بوو ئه و خوانی ب خوانی   کۆلیته خواردنی له

مینی  ماته، ن مری بکه کانی خۆیان باسی پیرۆزی نه کرگیراوه ک به ورا وه  ده کیان نه  زاتی موباره کان به تداره سه  ده کانی حزبه یاندنه ڕاگه
  ی لهواندا مان ڵ ئه گه له، وان بوو ئه) غاندی (رگ رزمه ربه سه) غازی ( کاک  چونکه کانه نفاله ی خزانی ئه  و کۆلیته  ناو کوچه  له م زاته ئه

 . نفال فی و الی هاوڕیانی ئه ره  به پاکیوحی کورد گرت تا رتدارانی سه رامی ده خواردنی حه


