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ڵ ڵ    گه گه  ك لهك له  ههیی  دیمانهدیمانه ...  ... وتنوتن  می چاوپکهمی چاوپکه  کهکه  شی یهشی یه  بهبه  زنزن  ندکی مهندکی مه  رمهرمه   درین و هونه درین و هونه یاریزانکی یاریزانکیڵڵ   گه گه  ك لهك له  یهیه  وهوه  ئاوڕدانهئاوڕدانه

  ) ) تیفتیف  لی لهلی له  عهعه ( (زمامۆستازمامۆستا  ڕڕ  بهبه
  
  وتنکی  چاوپکه وه ه نزیک له پویستمان زانی  به،  ووتی سویدی کردردانی تیف سه  لهلی ز عهڕ  بهدا) 2006 (م سای  هاوینی ئه له
  کدا ریایه  ده ڕۆخی نزیك خۆش و له کی وایه ش و هه  که له، ین دا ساز بده گه له

ی ژیانی  رباره  سازدا دهدا  گه تنکمان له چاوپکه
  . رزشی وه

م   له ته رفه م ده م بۆ ئه که کی سوپاستان ده پشه
  .  وه نه رمان بکه سه دا توانیتان به  خۆشه شونه

   له1944 سای   له ه) تیف لی له عه (من ناوم
  توو قوربانی له مه  شاری هه  لهکی چوراباخ ڕه گه

وی  ی سانه  نزیك قوتابخانه دایك بووم له
  ،  بوو رده وسه  یاریگای سلمانی ئه  کهسلمانی

ر  سه دا به م یاریگایه نی مندای خۆم له مه ته
ناوبانگی   و بهها یاریزانی درین نده چه،  بردووه

چاوم پیان دا  م یاریگایه  له مه رده وسه ئه
کو  بوو ڕۆژك وه وه ونم ئه ئاوات و خه، وت که ده
  ، م وان بتوانم یاری بکه ئه
   که وه  یادم ناچنه رگیز له  هه ی که و یاریزانانه ئه

  :ك دا وه که  شاره رزشکار بوون له ی وه نموونه
  زیز کوردی عه/ لی  تالیب شخ عه/ هید مامۆستا یاسین  شه)  که  بچوکه عدی پیاوه سه (خوالخوش بوو

کرد  تی یاریمان ده  پی په  به  بوو واته  پماندا نه پو له، نجای بوو ڕۆ و س په  تۆپی په  یاریکرد به ستم به ی من ده مه رده وسه ئه
ری  رۆك و فرکه  دا من سه1958 سای  له) ۆ هه ( ناوی تیپی رکدا تپکمان دروستکرد به ند براده ڵ چه گه له،  پوی الستیك پاشان به

دا  م من بیارم نه به، ) بات خه ( تیپی وه یانه که  تیپه  بچمه دواما که هید مامۆستا یاسین ناردی به شه، ی دوو ساڵ تیپ بووم بۆ ماوه
  ) ئاکۆ ( تیپی چونکه
ك  ڕه  کوڕی گه رم بوون واته ی یاریزانان براده ر بوو زۆربه رۆك تیپ و فرکه سه) شید ق ڕه یدوون فه ره فه (ڕز  به  دا که1961 سای  له

توانای  مان دروستکرد یاریزانی به) چوارباخ ( تیپی م تیپه  جگای ئه  له وه شایه وه  هه م تیپه  ئه وه م ساه له 1963بووین تا سای 
بۆ  بژراوم  هه1964 سای  له، یل عوس  به ناسراوه) د حمه عوسمان ئه (یش مامۆستا ر ئه رۆك تیپ و فرکه  سه شاری سلمانی بوو به

 یاری   بووم له بژارده شانی یاری تۆپی پ یاریزانی هه شان به، کرد وام یاریم ده رده  به1975ی سلمانی تا سای  بژارده هه و یانه
  ، دا که ردوو بواره  هه ریش بووم له ی کات کاپتن و فرکه  زۆربه که ساڵ 11ی  دا بۆ ماوه هت به سه

  کردن  ئاماده
  راخیانی ر خه نوه ئه

 


