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  ). دةگةرثنمةددامجثي  سةرجني  تا يبةيت  ئةو  ژاك  شيذاكة  زلكوثرانة ،كة هثشتا  بؤ  چةكي  كؤمةصكوژي  سةددام و (
  

  لة   دصما ،   شةپؤذ  و  شينة ئةمذؤ   
  شاري حةصةبچة ، بة خوثن   رةنگينة 
  بووكي شارةزوور ، تاري     خوثنينة
  شاخي   هةورامان   كةيلي        گرينة 
  شاهؤ   لة تاوا   ، پيشةي      گريانة 

  ئةم   مةرگةساتة ، نةنگي       جيهانة 
×  

  گازي   ژةهراوي  گوللةي  پذ   لة ژار
  عامي كرد ، ژينةواري       شار قةتصي 

  ميللةيت         هةژار . هةرواية  بةشي 
  يا   ئةخينكثنن ، يا  ئةيدةن    لة دار 

  ئةسريين    قةنديل ، چةشين   بارانة 
  ئةم   مةرگةساتة ، نةنگي       جيهانة 

×  
  ئةمحةدي   خاين    لة        بؤتانةوة 

  ةوة بة    مةموزين    و   بةييت   جوان
  هاتة    نثو    كؤذي        شةهيدانةوة 
  شيوةين     بةردي           دةتاوانةوة 
  حةصةبچةش    ئثستا   وةك  بادينانة

   ئةم   مةرگةساتة  ، نةنگي     جيهانة 
×  

  هؤنةري  كؤيي ، حاجي      كؤصنةدةر 
  لة حةيفا ، سةري   لة خاك هثنا دةر 

     رؤذؤ كردية    گريان  و  چةممةر   و
  فرمثسكي    چاوي   بو   بة   تاجنةذؤ 
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  حةصةبچة      زثدي     مريي     بابانة
   ئةم    مةرگةساتة   ، نةنگي   جيهانة 

×  
  پريه مثردي  مةرد ، پيتؤصي     گةورة
  جثگةي    شانازي، شازي ئةم  دةورة 
  كةواي سةربةسيت خستة   سةر كؤصي

   قؤصي گؤچاين   مازوي    ئاصاندة      
  حةصةبچةش    ئثستا  گردي  سةيوانة

   ئةم    مةرگةساتة ، نةنگي     جيهانة 
×  

  هؤنةري بثدار ، ئةمحةدي     موختار 
  لة    داخي    زوصمي   زاصمي    بةدكار 
  كةوتةوة     وتة   و  وتار  و     هاوار 
  هؤنيةوة     تاصي   ملوانكةي  ئةشعار 

    سياچةمانة حةصةبچة      گصكؤي       
  ئةم  مةرگةساتة ، نةنگي        جيهانة 

×  
  حةمدي    بةرزة بري،جثگةي شانازمي
  هاوبريي    رچةي   نزمي و هةورازمي 

  كواتارا،كوا هثرؤ، كوا ژين ؟:فةرموي
  هةصمةت لةكوثية،كوامةم،كوانث زين ؟
  حةصةبچة       شاري        ساحثبقذانة 
   ئةم    مةرگةساتة    ، نةنگي  جيهانة 

×  
  لة      سلثيمانيةو     فايقي    بثكةس 
  لة  داخي   بةعسي، زؤرداري تةرةس 
  گةيية   حةصةبچة  ،بة  شني  و  زاري
  ئةسريين   ئةذژاند  بؤ ،  كوردةواري 

  حةصةبچة    شاري    شا       سلثيمانة 
  ةئةم    مةرگةساتة ، نةنگي      جيهان

×  
  مفيت     پثنجوثين ، هات   بة عاباوة 
  تةزبثح  بةدةست و دةم  بة     دؤعاوة 

  ئةم    شارة  بؤچي   خامؤشة ؟: پرسي
  تةواوي   مرؤض  ، بؤچي  رةشپؤشة ؟
  حةصةبچة   گوصي   دةربةندي     خانة 



  ئةم    مةرگةساتة ، نةنگي      جيهانة 
×  
  

  قانيعيش  هات  و  بة شثعري كوردي 
  رژاندي  ئةشكي  ئيحساسي      وردي 
  شينثكي   گثذا، بةردي   كرد  بة   ئاو 
  قوذي    گرتةوة ،  بة خوثين     رژاو 
  مةعشووقي  ئةو  بو ،ئةم كوردستانة 
  ئةم   مةرگةساتة  ، نةنگي     جيهانة

×  
  ماموةستاي گةورةم،سةيفي گةلپةروةر

  لة   موكوريانة  و  رةشي    كردة بةر 
  نثو كؤذي  شةهيداين       كورد هاتة 

  سصاوي    هةنارد   بؤ   زل  و  بؤ ورد 
  زماين    سةيف ، شريي         دةبانة 
   ئةم     مةرگةساتة   ، نةنگي جيهانة 

×  
  ئةجمارجگةر خؤثن،بة جةرگي  خوثنني 

  لة    بادينانةوه ،  هاتة كؤذي   شني  
  شيوةين ئةكرد  ، بة  هثزي     هةناو

  شاري چؤصي  هؤصي    كةس نةماو    بؤ  
  حةصةجبة ،   وثنةي    قاميشلي  وانة 

  ئةم   مةرگةساتة  ، نةنگي      جيهانة   
×  

  هثمين    دصسؤز ، لة      سابصاغةوة 
  بة   ئثشي     زام    و جةرگي داغةوة 
  گيية  مةجليسي   سةرخؤشي   شارث
  شارث ، كة بارث ، ژارث ،   دةبارث 

  ش   وةك  ئةو دةردي گرانة    كورتةكي
  ئةم    مةرگةساتة ، نةنگي    جيهانة 

×  
  ئةجمار   مام  هةژار  هاتة   شينةوة 
  بة   ناصةي دةروون ، بة ئةسرينةوة 
  گريت   لة باوةش ، تةرمي  هةژاران 
  فرمثسكي رژاند ، وةك لزگةي باران 

  تةرةغةش     خةريك   چةمةرگثذانة  



  ، نةنگي    جيهانة ئةم    مةرگةساتة  
×  
  

  بةعسي   رةگةزكوژ ،  نايانةوة داو 
  نة  ژن ما،نة پياو،نة  پريما، نةالو 
  گازي  ژةراوي  خةردةل وةك بؤران

  خنكاندي   هؤزي  دصسؤزي   سؤران 
  هةرچةند ، حةصةبچة  بو بة وثرانة 

  ئثستاش  هةر  النةي بةچكة شثرانة    
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