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ئەڤینداری زەردەپەڕ

زاهیر سەوز 
)سلێمانی(

ــە ســەر  ــەم چەقاندبووی ــەردی ســەر شۆســتەكە و چاڵوچــۆڵ و ڕۆچــوون، چەناگ ــە ب ــە ترســی خڕك ل
ســنگم و دەمنواڕییــە بــەر پێیەكانــم و لەســەرەخۆ هەنــگاوم دەنــا، نازانــم چــۆن ســەرم هەڵبــڕی، چاوەكانم 
ــان  كەوتنــە ســەر ڕووی دزێــوی )تەیمــوور(ی دەســت و پەنجــە ســوور بەخوێنــی )حەمــە پــۆاڵ( و دەی
ڕۆڵــەی بــێ تــاوان و خــاس پیــاوی شــار، ئــەم خانەزایــە ڕێكپــۆش، سەروســمێڵ بۆیاخــی ڕەشــی قەترانــی، 
بــێ منــەت و بــێ شــەرم، بــە كاوەخــۆ بــەرەو ڕووم هەنــگاوی هەڵدەنــا و شــەقاماكەی دەبــڕی، جیــاواز 
لــە ڕۆژانــی داد و بێــدادی خەڵكەكــە و دڵەڕاوكێــی زۆرەملێــی زەیتوونــی پۆشــین و نــاردن بــۆ بەرەكانــی 
ــی،  ــە سەرســنگی دانەنــاوە و لەبــری پۆشــاكی بەڵەكــی زەیتوون ــای ڕابــوردووی ل شــەڕ، وێنــەی ئاغ
ــێ  ــری كاڵشــینكۆفی ب ــە ب ــوردی، ل ــری پۆســتاڵیش كاڵشــی ك ــی پۆشــیوە و لەب ــەی خورمای ڕانكوچۆغ
قۆنــداخ خــوا دەزانــێ كام جــۆرە دەمانچــەی لەبــەر پشــتێنی دانــاوە.. بەبینینــی ئــەم ســاوازە، واقــم وڕ و 
ســەرم ســوڕما، ئــازار لــە كەڵەموســتی قاچمــەوە ســەری كــرد بــۆ تەوقــی ســەرم، قەتماغــەی كۆنــە برینــی 
بــە ســوێی چەنــدان ســاڵی دەرزیئــاژن كــرد و ئازیزتریــن هاوڕێــی تەمەنــی ســەردەمی الوێتــی و خوێنــدن 

لەیــەك پــۆل و دانیشــتن لەســەر یــەك كورســی، بەبیــر هێنامــەوە. 
ــەم ڕێكەوتــە شــووم و ئازاراوییــە كــرد، باڵشــكان بێــزار و ئارامــی لــێ بــردم.  ــە ناخــەوە نەفرەتــم ل ل
ڕەشــایی بەســەر هــەردوو چاومــدا هــات، چاوەكانــم هەڵگڵۆفــت، لەبــەر خۆمــەوە چەنــدان جــار خۆیەتــی، 
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ــە دوو  ــارە كــردەوە، دواجــار، ل ــەم دووب خــۆی نیی
ــان  ــە دوو لێــوم، خۆی ــی ل لێــوی وشــكەوە، خۆیەت
ڕزگار كــرد، بەڵــێ تەیمــووری بكــوژ و ڕوحكێشــە، 
بــزەی  و  ئــازادە  تاوانانــە،  هەمــوو  ئــەو  دوای 

ــت.  سمێڵیشــی دێ
ــەو ڕۆژە  ــە، ئ ــەرنجم دای ــكات س ــڕ ب ــاو ب ــا چ ت
بەدلــە زەیتوونییــە دوو  كــە  هاتــە ســەربینگەم 
پارچەكــەی دەپۆشــی و دەمانچەیەكــی چواردەخــۆر 
بــێ  مزەڵــی  كاڵشــینكۆفێكی  بەالقەدییــەوە، 
ــا و چــوار پاســەوانیش  ــە شــان دەن قۆنداخیشــی ل
وەك ســەگی هار پاش و پێشــیان دەدا. دانیشتوانی 
شــار ژیانیــان لــێ تــاڵ كرابــوو، بەدەســت ڕاگرتــن و 
داوای شــوناس و دەســت بەرزكردنەوە و پشــكنینی 
باخــەڵ و ســووكایەتی پــێ كــردن، ئــەوەی كراســی 
ڕەشــی لــە بەردابایــەو پشــتێنی شــەتەك ببەســتایە 
و گومانــی لــێ كردبــا، دوای لێــدان و ســووكایەتی، 
ــەك بەڵەكەكــە  ــە بەڵ ــە پشــتی پیكاب ــووڕ دەدرای ت
و شــوێن بــزر و ســەرنگوم دەكــرا. ئەگــەر شــانس 
یــاوەری بایــە، ئــەوە ڕزگاری دەبــوو، یــان دەبــووە 
نێچیرێــك بــۆ داڕووتانــی كەســوكاری لــە الیــەن 
كاربەدەســتە بەرتیــل خــۆر و زۆردارەكانی دەوڵەت.
 ))بەڵــێ خۆیەتی )تەیفــوور(ی تەوارییەكەیە((، 
و  گــڕ  بەدەنگــە  هاوڕێــم،  )هەڵــۆ(ی  مامۆســتا 
بەرزەكــەی بەئــاگای هێنــام ، لێــم نزیــك بــووەوە. 
ــــ ئــەوە چییــە؟ حەپەســاویت و واقــت وڕمــاوە، 

ــەوە؟!  ــێ دەدەیت ــاوڕی ل زوو زوو ئ
)تەیمــوور(ی  خۆیەتــی،  بەڵــێ  خۆیەتــی، 
ملــی  كــە  خۆفرۆشــەیە  ))ئــەو  تەوارییەكەیــە 
)حەمــە پــۆاڵ( و هاوڕێكانــی گەیانــدە پەتــی ســێدارە 
كــرد  بزركــران((.. )هەڵــۆ( خواحافیــزی  گــۆڕ  و 
و پێچەوانــەی مــن شــەقاوی خێــرا و بــە پەلــەی 
هەڵنــا. دۆش دامــام، بــە ڕۆژی ڕوونــاك شــار لــە 

ــار  ــتی ش ــەی گش ــاوم تاریكســتانە، باخچ ــش چ پێ
ــەكان  ــە، گوڵ ــات و مەلوول ــار و م ــدا غەمب ــە بێنازی ل
تینــوو، گــەاڵ و گوڵیــان وەریــو، درەختــەكان وشــك 
لــێ  ئــاو ســەوزاییان  بــێ  هەاڵتــوو، چیمەنــەكان 
ــدی( ســدارە ڕەشــەكەی  ــڕاوە، )ئەوڕەحمــان ئەفەن ب
لە ســەرناوە و دەســتی بە دەســكی پاســكیلەكەیەوە، 
ــۆن فرمێســك  ــۆن ه ــە و ه ــە باخچەك ــاوی بڕیوەت چ
دەڕێــژێ و فرمێســكەكان لــە چرچولوێچــی ڕوومەتیــا 
ــەدەم هەناســەی ســاردەوە دەیانســڕێ.  داســوكا و ب
جــاران كورســی بــەردەم حــەوز و فوارەكــە شــوێنی 
ڕازونیــازی )حەمــە پــۆاڵ( و نەبــەزەكان بــوو، ئەمــڕۆ 
و  دەرمانخــوادن  شــوێنی  بووەتــە  و  تێكشــكاوە 
النــەوازەكان. لــە هەمــوو ئەمانــە بــە ســوێتر، بینینــی 
ــی  ــی ڕەش ــووبی ڕۆژان ــەوانی ئاش ــوور(ی ئاش )تەیم
ســەردەمی تیمەكانــی مــەرگ و تــا بینەقاقــا غەرقــی 
خیانــەت و قــەرزداری خوێنــی چــاو نەترســەكانی 
شــار بــوو. تەیمــوورەكان زۆرن، ئــازاد دێــن و دەڕۆن، 
بــە ســانایی فایلــی قەبــە و ڕەشــیان بــە چەنــد 
ــەكات و ســاتی سەرمەســتی  ــاو ل وشــەیەكی نەگونج
ــی  ــی گشــتی( درا بەگوێ ــەر )لێبوردن ســەركەوتندا ب
جەمــاوەری ڕاپەڕیو، كەســوكاری قوربانیانی دەســتی 
تەیموورەكانــی كــورد، قوربانییەكانیــش لــە بیركــران 
ــات و  ــكدا نەه ــەڕ و وش ــەی ت ــە كوولەك ــان ل و ناوی
ــی  ــوكار و هاوڕێیان ــی كەس ــڕی دەروون ــترا. گ نەبیس
بــەدوو  بەڵكــوو  نــەك گواڵوپژێــن،  حەمەپــۆاڵكان 
وشــەی لــە عۆیــە نەهاتــووی )بــەرەی یەكگرتــوو(دا 

ــوێ.  ــەوە س هێنرای
و  شــووم  ڕێكەوتــە  ئــەم  ناكــۆك،  و  لێكــدژ 
ڕووبەڕووبوونــە ئازاراوییــە، بــۆ ئــەو ســاتەوەختەی 
بردمــەوە )تەیمــوور( و پاســەوانەكانی پڕكێــش 
و پشــت ئەســتوور، بــێ دەمامــك و لەخۆبایــی، 
دانیشــتوانی  بەرچــاوی  بــە  ڕوونــاك  ڕۆژی  بــە 
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گــەڕەك و هاتوهــاوار و فرمێســك ڕشــتنی دایــك و 
خوشــكانییەوە )حەمەپۆاڵ(یــان ئاخنییــە نــاو ئــەو 
ــرا...  ــاو دەب ــەرگ ن ــی م ــە تابووت ــەی ب ئۆتۆمۆبێل
ــۆی  ــی پۆشــەكانی خوارخ ــاو زەیتوون ــوور لەن تەیم
بــە  هاوشانەكانیشــی  لەنــاو  و  )ســەیدی(  بــە 
ســەروو  بااڵدەســتەكانی  لەبــەردەم  و  )ڕەفیــق( 
ــرا.. كــە  ــاو دەب خۆشــی بــە )تەیمــوور دیســكۆ( ن
گەیشــتمە بــەردەم مــەزاری )حەزرەتــی وەیــس( نــە 
ــەزاری  ــوێن م ــە ش ــەوار، ل ــە ئاس ــاوە و ن ــاوی م ن
بنیادنــراوە  ڕازاوە  نهۆمــی  چەنــدان  ئوتێلێكــی 
و كراوەتــە شــوێنی ئاهەنــگ و هەڵپەڕكــێ، بــە 
هەرچــوار دەوریــدا چــاوم گێــڕا، وەك جــاری جــاران 
بەرخۆمــەوە  لــە  و  مــەزار  شــوێنی  كــردە  ڕووم 
)وەیــس خەفــەت مەخــۆ، هەرشــوێنی مــەزاری تــۆ 
نەســڕراوەتەوە، نــاوی نەبەزەكانیــش لــە كوولەكــەی 
تــەڕدا نایــەت، لەســەر ئــەم خاكــە گۆڕیشــیان 
نییــە، كــە بوونــە قوربانــی و لــە پێناویــدا لــە 
ســێدارە دران. لەگــەڵ هەنــگاوی كورتــی بڕســت لــێ 
بــڕاو، ڕوحــی یادەوەرییەكانــی حەزرەتــی )وەیــس( 
ــۆ ئــەو ڕۆژانــەی گەڕاندمــەوە،  و )حەمــە پــۆاڵ(، ب
کــە زۆر جــار )حەمــە پــۆاڵ( بــە تەنیــا و هەندێــك 
جاریــش پێكــڕا بــەرەو بەرزاییەكانــی پشــتی قۆرییە 
شــكاو هەنگاومــان هەڵدەنــاو، بــەدەم ڕێــگاوە ڕازی 
مــەزاری  لەبــەردەم  ڕاگــوزەر  دادەدا،  قســەمان 
وچانمــان  خۆمــان(  )وەیســی  بێنــازی  پیــرۆزی 
پــۆاڵ( هــەردوو چــاوی دەبڕییــە  دەدا، )حەمــە 

ــی: ــی دەپرس ــس و لێ ــرۆزی وەی ــۆڕی پی گ
ئەڤیندارێكــی  وەك  )وەیــس(  حەزرەتــی   -
دەپرســم  لێــت  نیشــتمانەكەم،  خۆڵــی  و  خــاك 
ــت  ــی دەس ــد وەاڵم ــە نائومێ ــە؟! ك ــای كامان خەت
نــە دەكــەوت، خــۆی وەاڵمــی پرســیارەكەی خــۆی 
دەدایــەوە و بــە دەنگــی بــەرز هــاواری دەكــرد بــۆ 

وەاڵم نادەیتــەوە؟ ئــەی ناڵێــن شــەهید نامــرێ! 
خــۆ تــۆ هــەم شــەهید و هەمیــش دادوەری، پەنــاو 
داڵــدەی عاشــقانیت، هــەم ئارامــی و هــەم جەســتە 
ــكا،  ــە نیــگای دەت و هــەم ڕوحــی پاكیــت، خــەم ل
وەك دواندەرێكــی لێهاتــوو و وتاربێژێكــی ڕەوانبێژی 
بــەردەم جەمــاوەر بــە كوردییەكــی پەتــی دەهاتــە 

ئاخافتــن و دەیگــوت:
وەك  ئێمــە  خۆمانــە.  خەتــای  دەڵێــم  مــن   -
حەزرەتــت  لــە  پرســیار  و  هاتوویــن  ئەوینــدار 
دەكەیــن، پرسیارەكەشــم ڕوون و ڕەوایــە، ئێمــە 
عاشــقی چــاوی كــەژاڵ و گەردنــی پــڕ خــاڵ نیــن، 
بەڵكــوو ئەوینــداری خۆشەویســتییەكی یاســاغین 
ــان  ــل ن ــە م ــەت ل ــەی پ ــە، مای ــی زیندان و ناوهێنان
و هەڵواســینە، ئێمــە عاشــق و شــەیدای شــاخ و 
دۆڵ و هــەردی ئــەم نیشــتمانەین، هەڵگــری بیــری 

جەوهەریــن... 
درێژەی پێ دەدا:

ــەكە  ــی تەورداس ــە، كلك ــای خۆمان ــێ خەت - بەڵ
خۆفرۆشــەكانی الی خۆمانــە، ســەرهەڵبڕە و گــوێ 
ڕادێــرە، القرتــێ بــە مەعاریفــی كوردســتان دەكرێــت 
ــە  ــكاییان ل ــان، ترووس ــی قلیاس ــن مەعاریف و دەڵێ
زمانــی شــیرینی كــوردی بڕیوە و )ســەالموعەلەیك( 
شــاتووی نــاو زاری گەمژەكانــە، كەســانی نەتەوەیی 
هیتلــەر  بــە  پارچەكــە،  داواكارانــی هەرچــوار  و 
دەشــوبهێنن، زوڕنــای ئــەوە دەژەنــن كــە بەدەســت 
خانــووە قوڕەكانــی قــەراغ شــارەوە گیــری خــوراوە، 
داوای  شــۆڤێنییەكان  و  نەبــەزەكان  كەچــی 
هەرچــوار پارچەكــە دەكــەن، ئێمــە عاشــقی ئاســۆ 
ــداری  ــەو، ئەوین ــی ش ــەك تاریك ــن، ن و زەردەپەڕی
ئاســۆی ڕووناكیــن، خۆمــان خــۆش دەوێــت، ئەوجــا 
گەالنــی دۆســت، ماڵــی خــۆ ئــاوەدان دەكەیــن 
ئەوجــا مزگــەوت، چاوەنــواڕی وەیســێكی دیكەیــن، 
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ــەی  ــار، ئێمــە ڕۆڵ ــەر( ڕەفت ــەك كوردێكــی )هیتل ن
میدیــا و كەیخوســرەوین، نــەك ڕیــش پانــەكان. 
نــە غەوارەیــن و نــە تــازە هــەوار.. لــە قســەكردندا 
دەســتی ڕادەوەشــاند، زەنگــۆڵ زەنگــۆڵ ئارەقــە بــە 
الملــی باریكیــدا دەهاتــە خــوار، تــف لە زاریا وشــك 
دەبــوو، كــە ئــارام دەبــووەوە ڕووی تــێ دەكــردم و 

دەیگــوت:
- بابڕۆیــن دەمــەو ئێــوارە خــۆر بــەرەو ئاوابــوون 
قوڕینەكانــی  خانــووە  لەپشــتمانەوە  دادەكشــا، 
ــد،  ــۆش دەیاننوان ــازان خام ــردی بێن ــەری گ دەوروب
لەگــەڵ هەنگاونــان بــەرەو بەرزاییەكــەی پشــتی 
ــدا  ــەالی من ــی دی ڕووی ب ــكاو( جارێك ــە ش )قۆری
وەردەچەرخاند و ســەرەداوی قســەی هەڵدەكردەوە:
شــاردا  شــەوی  تاریكــی  لەگــەڵ  دەزانیــت   -
ئەلەكــە و وەلەكــە دەكەونــە ڕێگــری و گیرفانبــڕی 
حوجــرەی  ڕووناكیــش  ڕۆژی  بــە  ڕووت،  ڕاوو  و 
ــەن،  ــاران دەك ــەرد ب ــەال ب ــن م ــرۆزی نەجمەددی پی
كۆمەڵــن،  نــاو  داركونكــەرەی  پۆلێــك  ئەوانــە 
بەشــەو ئەلەكــە و وەلەكــە و پیــاو خاســكوژن و 
حەقــی  بانگــی  ڕانكوچۆغەلەبــەر،  ڕۆژیــش،  بــە 
مووســا و هــاروون بــە گوێــی خەڵكــدا دەدەن، لــە 
هــەواری دەســتەوتاقمدا ڕیخۆڵەیــان دەخوســێتەوە، 
شــار بــێ خاوەنــە و كوندەپەپــوو لــە شــوێنی 
خۆشــئاواز دەقیڕێنــێ.. خاكوخۆڵــی پێــڕەو، بــەرەو 
بەرزاییەكانــی پشــتی قۆریەشــكاو، شەقارشــەقارە، 
حەشــارگەی دووپشــك و توولەمــارە، لــەم كەندڕەوە 
بــۆ ئــەو زەنــدۆڵ دەكشــێن و خۆیان حەشــاردەدەن.
كــە دەگەیشــتینە شــوێن ژوان )حەمــە پــۆاڵ( 
ڤینۆســی  جەمالــی  بــە  ئالــوودە  ژارخەنــی، 
زەردەپــەڕ وەك عاشــقێكی دێوانــە بــە ئارامی ڕووەو 
ــد  ــنگی دەردەپەڕان ــتا و س ــك ڕادەوەس ــۆ، ڕێ ئاس
ــۆ  ــەری ڕووەو ئاس ــتی س ــا ئاس ــتی ت ــی ڕاس و باڵ

داكشــانی  دەبڕییــە  چــاوی  هــەردوو  ڕادەگــرت، 
ــە  ــو و ل ــر لێ ــەل، لەژێ ــەڕی دەمك ــۆر و زەردەپ خ
ــە  ــە ل ــردەوە ك ــەی دەور دەك ــەو ویردان ــەوە ئ ڕوح
ناخیــا تۆمــار كرابــوون، بــە داهاتنــی تاریكیــی 
شــەو، لەســەر زەوی چوارمشــقی دادەنیشــت و پــڕ 
چنگــی خۆڵــی هەڵدەگــرت و بــۆ دوولێــوی وشــكی 
دەبــرد و ماچــی دەكــرد و لەســەرەخۆ بەســەرو 
ــەرز  ــی ب ــە دەنگ ــاند، ب ــدا دەیوەش ــی خۆی پۆتەاڵك

ــرد: ــاواری دەك ه
 - زەڕەیــەك خاكــی وەتــەن نــادەم بــە قەســری 
ــە،  ــژ و نزای ــەم نوێ ــا هاتنــی ئ ــە كۆت قەیســەری، ب
بــەرەو شــار ڕوومــان وەردەگێــڕا و هەنگاومــان 
ــە  ــا. )حەم ــۆ هەڵدەن ــواری ماڵخ ــوار دی ــەرەو چ ب
ــە ئــەم ڕاز و نیــازەی بەجــێ دەهێنــا،  پــۆاڵ( ڕۆژان
ئەگــەر ئاســمان هــەور و دەوروبــەر تەمومــژاوی 
بایــە، ئــەوە بــە قــەزا ســرووتەكەی دەوردەكــردەوە. 
ئــەم دەروێشــەی خــاك و خۆڵــی كوردســتان، 
لــە پشــووی هاوینــدا قــوڕكاری دەكــرد، ئــەرك 
ــەكان  ــزە نزم ــەوە، غەری ــەر خێزانەكەی ــوو بەس نەب
و حــەزە چڵێســەكانی هەرزەكاریــی تــووڕ دابــوون، 
لــە ئامانجــی  ئــەو ڕۆژەی قۆڵبەســت كــرا،  تــا 
پیــرۆز و خوێندنــەوە دانەبــڕا، بەهــاری تەمەنــی 
لــە دنیــای گومــان و بیركردنــەوەدا بەســەربرد، دوا 
گــەاڵی ژاكاوی تەمەنــی لەبــەردەم ســێدارەدا وەری 
و ڕوحــی بــەدەم بــای وەشــتی پاییــزەوە، لــە چیــا 
ــە  ــرت و ل ــەری گ سەركەشــەكانی كوردســتان لەنگ
ــە ناخــی  ــەد ئەســتووردا ب ڕەگــی داربەڕوویەكــی ق

ــوو. ــدا ڕۆچ زەوی
ئــەو ڕۆژەی )ئوفــە( پارچــە كاغەزێكــی قەبــزە 
نووشــتەكیی ئاخنییــە لەپــی دەســتم، بەپەلــە و دوور 
لــە چــاوی ڕاپۆرتنووســان لــە نــاو پاكەتــە جغارەكــەم 
حەشــارم دا، كــە دڵنیابــووم كــەس نامبینــێ یــەكااڵم 
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كــردەوە، پارچــە كاغەزێكــی تەنــك هێنــدەی لەپــی 
دەســت، بــە خەتێكــی زۆر ورد، كــە چــاوم پێــدا 
خشــاند و لێــی ورد بوومــەوە، بــێ ســێ و دوو، 
شــێوەی نووســینەكەم ناســییەوە و زانیــم نامــەی 
هاوڕێــی تەمــەن و الوی شــوێن بزركــراوی هاوپــۆل و 
كــوڕی گــەڕەك )حەمــە پۆاڵ(یــە، جارێــك، دووجــار 
خوێندمــەوە و خەتەكــەم ناســییەوە و گومانــم نەمــا 
كــە مــۆرك و ڕوحــی حەمــە پــۆاڵ لــە وشــەكاندا 

ــی:  ــەش دەقەكەیەت ــكێتەوە، ئەم دەبریس
- )ســەرفراز و ئــازاد بــێ كوردســتان و میللەتــی 
كــورد، گەیشــتن بــە مەرامــی پیــرۆز كــە زۆر لەمێژە 
نەبــەزەكان هەوڵــی بــۆ دەدەن. لــە دادگایەكــی 
گاڵتەجــاڕی چەنــد خولەكیدا، ســزای لە ســێدارەدان 
بــە ســەرمدا ســەپا، دوای دوو ســاڵ زیندانــی ئەمــڕۆ 
ئــاگادار كــرام كــە ئــەم هەیڤــە بڕیارەكــە جێبەجــێ 
دەكرێــت، ئــەوەی گەرەكــە ئاشــكرای بكــەم ڕێبــازی 
خاوەنــی  نــە  كوردایەتییــە،  تەنیــا  نەبــەزەكان، 
)تۆمارگــە و نــە تــۆڕی جاڵجاڵۆكەیــی و نــە ژمــارە 

و نــاوی نهێنــی و خواســتراوە(.
ــی  ــۆم دەركــەوت من لەگــەڵ دەسبەســەركردنم، ب
چوارچــڵ ئێســقان لــە دیــدی داگیركــەر چەنــد 
تۆقێنــەرم، دەســەاڵت بــەو هەمــوو چــەك و تانــك 
و تەیــارە و ســیخوڕەوە، لــە هــزری نەبــەزەكان 
زەندەقــی چــووە، بــۆ ئازاردانی جەســتەیی، هەردوو 
ــە  ــزان داتاشــیوە، چوارچنۆڵ ــە گوێ ــان ب بنــی پامی
ــازاد  ــەرفراز و ئ ــم.. س ــم و دەچ ــۆ دێ ــەر ئەژن لەس
بێت كوردســتانی گەورە، ســەربەرز و خۆشــگوزەران 
بێــت نەتەوەكــەم، بەردەوامــی بۆ بیــری نەبەزەكان، 
ڕووڕەشــی و ڕســوایی بــۆ خۆفرۆشــان، بــۆ مــن 
مەگریــن بــۆ خۆتــان بگریــن، ڕۆژێ دێــت، ئێــوە لــە 
بــن دەســتی داگیركــەر بــە دیلــی لــە تینووێتــی، لــە 
ــرن، جەســتەتان  ــا و ســەرما دەم ــە گەرم برســا، ل

ــە بەردەمــی ســەگ و دەیخــوات ... دەخرێت
حەمە پۆاڵ ١٩٦١/٨/٧ تا ئەمڕۆ و دواتر . 
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