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 فیعی ری شه عفه دوکتور جه

 تۆ هەر لەو گواڵنەت ئەکرد

 دەردێنن کە لە هەناوی بەردەوە سەر

 بەبێ گوڵدان و شووشەبەند

 بێ بانگەشە، لە ژێی دەزوولەی گیان ئەدەن

 لەوێشەوە بۆ هەورەبانی ڕەشێنەی

 گلێنەمان پێهەڵ ئەگرن

 شێرکۆ بێکەس   

شاری بۆکان له   ی زايینی له٠٥٩٠ەرانبەر بەتاوی، ب ی هه٠٣٣١ساڵی شەفیعی ری عفه جه       
رەتايی و  خوێندنی سه .چوار برا و خوشکێک بوون دايک بوو  وار له یەکی ئايينی و خوێنده ماڵه بنه 

و هاوڕێیانیدا ئازيز   ماڵه نێو بنه  له. خوێندکارێکی زۆر زيرەک بوو. واو کرد ته  و شاره ندیی له ناوه
 .گەشەی کردمێشکیدا  رەتاکانی بيروبڕوای سياسی له جەوانیدا سه  ر له هه. ويست بوو و خۆشه

هەر . بووڵ بوو ورێز قه ته شاری بەشی پزشکی زانستگەی  زايينی له ی٠٥٩١ی هەتاوی٠٣٣٥ساڵی 
  کيک له يه  زۆری نەخایاند، بوو به. وی خوێندکاران بوو جوواڵنهبەڵ  تێکه زوو لە زانکۆ

وێ  ها له روه هه. سياسییەکان زۆرتر ئاشنا بوو ڵ مەسەلە گه  هیە و لوە و جوواڵنه ڵسووڕاوانی ئه هه
و بە هۆی خوێندنەوەی کتێب لەسەر پرسە کۆمەاڵیەتی و ئابووری و دا ردەمه و سه و له

  و ڕێبازه ئه ووڕاوانیهەڵس  کێک له يه  بير و بۆچوونی مارکسيستیی ناسی و بوو به فەلسەفییەکان
 .نواند دا چاالکی ده هو مەيدان له  و شێلگيرانه

ی ناسی  ڵه هاوڕێیانی کۆمهلە ڕیزی تێکۆشەرانی زانکۆ و ناو بزووتنەوەی چەپدا، ورێز  ته شاری  له
سەرەڕای ئەوەی . دەستپێکرد وان ڵ ئه گه ڵسووڕان و تێکۆشانی خۆی له ههدوای ماوەیەکی کورت و، 

تایبەتی خستبووە سەر وتۆڵ وتوند چاوەدێرییەکی( حکوومەتی شا جاسووسی دەزگای)ساواک کە 
رەی  ئێران په شارە گەورەکانیموو  هه  خوێندکاران لهبزووتنەوەی  اڵم ناوەندەکانی خوێندن، به

 . خۆيان بوون چاالکییەکانیريکی کار و  نهێنی خه  وان به ند و ئهستا ئه

تکێشان و  حمه هناو کرێکاران و ز  سەاڵتی ڕژيمی پاشایەتیدا چوونه ژێر ده  دا و له و کاته له 
، کەبوو   ڵه ڵسووڕاوانی کۆمه کانی هه ره گرينگه هه  رکه ئه    کيک له وان، يه ڵ ئه گه ندیگرتن له پێوه

ر  عفه دوکتور جه.  ڵه ڵسووڕاوانی نێو کۆمه بوو بۆ هه  وره زموونێکی گه ئه  رکه و ئه جێهێنانی ئه به
نێو کرێکاران و زەحمەتکێشان، کاری   چووه یەشهەربۆ. ڵسووڕاو بوو و بوارەدا زۆر چاالک و هه له

هەر لەو . نێوانیاندا پێك هات رموگوڕ له ندی گه يوه لێک په و لەگەڵیان ژیا و گه نکرد لەگەڵدا
  ر له عفه دوکتور جه. واندا ژيا نێو ئه  ڵبژارد و له ک ژيانی کرێکاریی هه ماوەیه سەردەمەدا بوو کە

سازیی  ی ماشێن و کرێکارانی کارخانه چن رش کرێکارانی فه وش، که کارخانەینێو کرێکارانی 
ی کوردستان  وه ره بە شوێن کاردا دەچوونە ده کە کوردانەیە ها لە نێو ئەو کرێکار روه ورێز و هه ته
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کاری کرد و بوو بە سیمایەکی خۆشەویست و  ری وروبه ورێز و ده ته شاریو بەتایبەت لە 
 .باوەڕپێکراو لە ناویاندا

. و کەوتە زیندان گيرا  وه الیەن ساواکه  مانگ له ٦ی  بۆ ماوه ی زاینی٠٥٩١تاوی   ی هه٠٣٩٠ساڵی 
ی ساواک، بە خۆڕاگرییەکی وا کە جێگەی  شکەنجه موو ئازار و ئه لە ئاست هه دوکتور جەعفەر

 هاوڕێیان و ڕێکخراوەکەیموو نهێنيیەکانی  وەستا و ههڕاستایش و شانازیی هاوڕێکانی بوو،
  دا، بەڵکوو بەندیخانەش بوو به دانه نیا چۆکی پێ ک ته زۆرەی ساواک نه خت و و زه ئه. تپاراس

 . ر خاراوتر و بە ئیرادەیەکی پتەوترەوە تێکۆشانی خۆی درێژەپێدا عفه دوکتور جه  تر و، زموونێکی ئه

گرت بۆ  دهر ڵکی لێ وه ر کە  زۆرترين که عفه دەرفەتێک بۆ دوکتور جه  شکی ببوو بهکاری پز     
ئەوەی وەفا و خۆشەویستیی خۆی لە ئاست چینە هەژار و دەسکورتەکان بە کردەوە نیشان بدا، 

  له. بەرەوڕووی ژان و ئازارەکانیان بێتەوەدا لێیان ببێتە برا و هاوڕێی نزیک و، لە گەڵیان
کرێکار و  و رمانکردنی ئه و ده  شوێن چارەسەر  ڕەک به گه  ڕەک به ماڵ و گه  ورێز، ماڵ به ته
جاری وا بوو بە کۆڵ . بوو دوکتوريان نه الی  خۆيان ئیمکانی چوونه  بوو که  تکێشانەوه حمه زه

بچووکەکەی دوکتور جەعفەر پڕ بوو  ماڵه. نەخۆشەکانی لەم دەرمانگاوە بۆ ئەو نەخۆشخانە دەبرد
 . ورێز ەچوونە تهئ  بۆ چارەسەری نەخۆشی  وه کوردستانه  له  که   ژار و دەسکورت خەڵکی هه  له

ر شوێنێک بووایە، چ لە ماڵ و چ لە بنکە و مقەڕەکان،  هه  کوردستان له  وهیەاڕ گه کاتێکيش ده   
بۆ دەرمان و چارەسەر ڕوویان تێدەکرد، يان   وەک پزشکێکی دڵسۆز و خەمخۆر و شارەزا، خەڵک

 دەم بە  وه، دڵسۆزيیهڕی  وپه ڕۆێشت و به و دێ ده م دێ و ئه خۆی بە جانتایەک دەرمانەوە ئه
دەبووە یارمەتیدەری ئەو خەڵکە دەسکورت و بێدەرەتانە کە   وه ڕوویەکی خۆشه  بهپێکەنین و

ی دوکتور زۆر کەس هەن ئەو دیمەنانە. بووهەپێویستییان بە دەرمان و چارەسەری پزیشکی 
و  شه  و و نيوه ار شهکرد و، گەلێک ج وال پێ ئه مال و ئه کۆڵ ئه  خۆشی به نه جەعفەریان لە بیرە کە

رگ سەریان  ڵ مه گه يان له ر گۆشه ئازيز و جگه  هاوار و بانگی ئەو کەسانەوە ئەچوو که دەنگ  به
 .ئەسوی

و ڕووخۆشی و  بوو، ئه وڕوو ده ره خۆش به ڵ نه گه ش له نين، رۆحسووک و ڕووگه پێکه  م به ده  ميشه هه
ئەو شێوە کارکردنە پەیوەندێکی . خۆش هەبوو ر نه سه  زۆری له ئێجگار ریی وتەی کاریگه ڵسوکه هه

نجی  رد و ڕه ڵ ده گه هەتا زیاتر له. قووڵی لە نێوان دوکتور جەعفەر و ئەو خەڵکەدا پێک هێنابوو
بۆ  ئەوست پێدەکرد، ئیرادەی  تی ئەو خەڵکەی زۆرتر هه وان ئاشنا دەبوو و ئازار و مەینه ئه

   .  پتەوتر دەبوو دا تکێشان حمه هخەبات لە پێناو ڕزگاریی کرێکاران و ز

 هاوریلەسەر ڕاسپاردەی کۆمەڵە، لەگەڵ  ر  عفه ی زاينی دوکتور جه٠٥٩١تاوی  ی هه٠٣٩٩ساڵی     
 هەم وێ و، له لەودیوی سنوور تیی نيشتمانیی کوردستان کيه يهچوو بۆ الی  ساعید وەتەندووست

ر کاتێک لەو سەفەرە  عفه وکتور جهد. تی کرد ک دوکتورێک خزمه وه هەمو  رگه ک پێشمه وه
ڵ  گه تری  شۆڕش و تێکۆشان له یەکی شێوه  له پڕ بایەخیوتی  سکه زموون و ده گەلێک ئه  وه،یەڕا گه

 .بەدیاری هێنایەوەخۆی

دان  و و سه کانی ئه زووه دیهاتنی ئاوات و ئاره ڵ به گه  هاتنەوەی دکتور جەعفەر هاوکات بوو له    
 شێواز .ستی پێکردبوو النی ئێران دژ بە ڕژيمی پاشایەتی ده شۆڕشی گه. ڕی ترزاران شۆڕشگێ و هه

. هاتبوو دار سه  ر و هاوڕێکانی ئاڵوگۆڕی زۆری به عفه بات و تێکۆشانی دوکتور جه و بەرینایی خه
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خەباتی سیاسیی گەرموگوڕ لە دژی زوڵم و زۆر و سەرەڕۆیی،  لە بازنەی ڕووناکبیران و حیزب و 
ناڕەزایەتیی جەماوەری بەرینی خەڵک خەریک بوو . اسییە نهێنییەکان ترازابووڕێکخرواەسی

 . شەقامەکان سەردەهاتە 

يدانەکانی  مه  رێکی هێژا و لێزان له ڕابه  ر بوو به عفه مدا دوکتور جه ماوەيەکی زۆر که  له      
. خۆی نيشان دا  وویی لهڕی توانا و لێهات وپه ئهدا بوارەیش لەملی کورد دا و، ماوریی گه شۆڕشی جه

ڵک  کانی خه وره گه  کۆبوونەوە  له  ڵه ڕاگەیەنەر و وتەبێژی سياسەت و ڕێبازی کۆمه  بوو به دوکتور
  ؛قز کانی بۆکان، مهاباد و سه شاره  له

و دوابەدوای شکستی کۆماری ئیسالمی ئێران  ٠٣٩١پاش شەڕی سێ مانگەی هاوین و پاییزی ساڵی 
ڵ پێشمەرگە و لەبەرامبەر خەباتی جەماوەری خەڵک شار و گوندەکانی لە مەیدانی شەڕ لەگە

دوکتور جەعفەر . کرد لەگەڵ نوێنەرانی خەڵکی کوردستان دەوڵەت پێشنیاری گفتوگۆیکوردستان، 
  تووێژ له ڵکی کورد بۆ و رايەتیی خه ندامانی دەستەی نۆێنه ئه  بوو له یەکێکلە الیەن کۆمەڵەوە، 

ئەو زۆر بە وردی و ژیربێژییەوە رۆژی دوای یەکەم . يسالمیی ئیرانڵ ڕژيمی کۆماری ئ گه
یزیۆنی وتنێکی تەلەڤیزیۆنیدا لەگەڵ تەلەڤکۆبوونەوەی ڕەسمی لە شاری مەهاباد، لە چاوپێکە

شاری مەهاباد چۆنییەتی بەڕێوەچوونی وتووێژەکە و هەڵوێستی الیەنی کوردی و الیەنی دەوڵەتی 
 .دا هەیەی کۆمەڵەەقی ئەم چاوپێکەوتنە لە ئارشیڤد. دایە بەرباس و لێکۆڵینەوە

شاری بۆکان   ڵسووڕانی سياسی، له ڵ کار و هه گه  ر هاوکات له عفه دوکتور جه
رزاند و، ئەو نەخۆشخانەیە بوو بە ناوەندێک بۆ پێشکەشکردنی دەرمان  ی دامه(ل ىگه خۆشخانه نه)

بە دەستەنگ و هەژار بە خەڵکانیشار و الدێ بەگشتی و و خزمەتگوزاریی پزشکیی بە خەڵکی
 . تایبەتی

وگۆڕ کردن و گۆڕێنەوەی زیندانییەکانی  ئاڵئامادە بوو بۆ سەردەمێکدا کە کۆماری ئیسالمی لە 
ئەوە  ،، لەالیەن کۆمەڵەوەکە لەالی کۆمەڵە بوون خۆی یەانئەو ئەسیرکۆمەڵە و شۆڕش لەگەڵ 

توویی و لێزانی خۆیەوە ئەم کارەیشی بەباشترین شێوە دوکتور جەعفەر بوو کە بە لێها
 جەعفەر هێزێک لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە ناوچەی بۆکان لە. بە سەرپەرشتی د .ڕادەپەڕاند

شوێنێک وادەیان دادەنا و ئەسیرەکانیان لەگەڵ خۆیان دەهێنا؛ لەالیەن کۆماری ئیسالمیشەوە 
و لەبەرامبەر یەکدا دەوەستان و دانە دانە بەرپرسێک زیندانییە شۆڕشگێرەکانیان دەهێنا

سەرەتا زیندانییەکی کۆمەڵە داهاتە ئەمبەر و ئەسیرێک لەبەرامبەر . وگۆڕیان پێدەکردن ئاڵ
هەر بەم شێوە ژمارەیەکی زۆر لە تێكۆشەران لە چنگ جەالدانی . ئەوەدا ئەچووە الی ئەوان

تور جەعفەر بیرەوەری زۆر دوک. کۆماری ئیسالمی رزگاریان بوو و گەڕانەوە ناو شۆڕش
وگۆڕ پێکردنانەو چۆنییەتی بەڕێوەچوونی هەبوو کە بەداخەوە مەودای  سەرنجڕاکێشی لەم ئاڵ

  .پەیدا نەکرد تۆماریان بکات

 کانی، بيروبڕوای و، کردەوەکانی سياسەته  بوو که  ڵه رانەی کۆمه و ڕێبه کێک له ر يه عفه دوکتور جه
ئەو . تکێشان حمه کانی کرێکاران و زه وەندييه رژه مانج و بهتەبا بوون لە گەڵ ئا بەتەواوی

ويست بۆ خەڵکی کورد، بۆ هەژاران و،  ری کردبوو بە ئازيز و خۆشه عفه تایبەتمەندییە، دوکتور جه
نا بۆ ژنانی ستەملێکراو و بۆ کرێکارانی هەژار و خەڵکی  جێ هيوا و پشت و په ببووەها روه هه

بێبەشانی   به  وه ڵسووڕانی سياسیی خۆيه رەتای کار و هه سه  ر له ههر  عفه دوکتور جه. ش بێبه
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نج و تێکۆشانێک  هيچ فيداکاری و ڕه  واندا له پێناو ڕزگاریی ئه  له  لماند که ئێران و کوردستانی سه
 .ناکات درێخی

لەگەڵ مەلەکە مستەفاسوڵتانی پەیمانی هاوسەرییەتی بەست و   ٠٣٦١ساڵی  دوکتور جەعفەر
بەناوی بەیان کە یادگاری هەرە ئازیزی  بوو پێکەوەژیانە کورت و کەم ماوەیە کچێکئەم  بەری

 .ئەو خۆشەویستەیە

سااڵنێکی . سیاسەتداڕێژ و تێکۆشەرێکی توانا و لێهاتوو بوو ،بێژ گوتارر،  ر نووسه عفه دوکتور جه   
کانی ڕاگەیاندنی کۆمەلە و و دەزگا ڵه، گۆڤاری پێشڕه بردنی ڕاديۆی کۆمه ڕێوه رپرسی به زۆر به

 بپارێزێتلەو بوارەدا دوکتور جەعفەر هەوڵی دەدا لە هەمانکاتدا کە ڕاگەیاندنی کۆمەڵە   .بوو
هیوا بە هێزی لەبن نەهاتووی  هاوکاتو قسەی بێناوەرۆک  بێ بنەما بەڵێنیلە هاندان و 

بە هێمنی و  شاهەروەها تێدەکۆ .بگەشێنێتەوەبێبەشان لە خەباتی ڕزگاریبەخش لە دڵیاندا 
 تلە گەڵ تواناکانی خۆیان و بەرژەوەندە چینایەتییەکانیان ئاشنابکا ئەوان ماندوویی نەناسانە

 .بنە ڕێگری خەبات و ڕزگاربوونیانو نەریتانەشیان پێ بناسێنێ کە دە باوەڕو، ئەو 

لە بەشەکانی دیکەی کوردستان، دوکتور جەعفەر یەکێک بوو لە هەرەناسراوترین رێبەرانی 
کە لەوێ بەناوی دوکتور عەزیز  –بەهۆی پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان . کۆمەڵە

هەروەها لەگەڵ ئااڵی رزگاری و چەندین رێکخراوی دیکە و دواتر بەهۆی باڵوبوونەوەی  –دەناسرا 
 رادیۆ بی بی سی بە زمانیدیدار و گفتوگۆکانی لەگەڵ رۆژنامەکانی کوردی و بێگانە و هەروەها 

تەلەڤیزیۆنەکانی فەرانسە و چەند واڵتی دیکە ببووە سیمایەکی ئاشنا بۆ تێکۆشەرانی فارسی، 
دوکتور جەعفەر یەکەم ئەندامی ناوەندی کۆمەڵە بوو کە ساڵی  .بەشەکانی دیکەی کوردستان

سەفەری ئورووپای کرد و لەگەڵ رەوەندی کورد و هەروەها ئێرانییەکانی ( ٠٥١١واتە ) ٠٣٦٠
 .ت و میدیای چەندین واڵت دیدار و گفتوگۆی کرددەرەوەی واڵ

. بوو ناوەندی کۆمەڵەئەندامی کومیتەی هەتاوی تا کۆتایی ژیانی  ٠٣٩١لە ساڵی  دکتور جەعفەر  
دکتور جەعفەر بە هەموو توانایەوە لە بنیات نان و پێک هێنانی حیزبی کۆمونیستی ئیران دا 

ۆنگرەی دامەزرینەری حیزبی کۆمونیست و یەکێک ئەندامی کومیتەی بەرپا کردنی ک و بشدار بوو
و هەروەها تا کاتی مەرگی ئەندامی ناوەندی حیزبی کۆمونیستی  لە ئەندامانی ئەو کونگرە بوو

 .ئیران بوو

تگوت شەوق و ئومێد و هێز و  ، ده کار کردن بۆ شۆڕش ماندووه  ست نەئەکرا له رگيز هه هه     
نجامدانی کاری  ئه  بوو له  له په  دایم به.  یه له په  ست دەکرا به هه  ميشه هه. بن نایەت  توانای له

 .دات بێت شتێک ڕوو ده جێ نه  کرێت و جێ به ر کارێک زوو نه گه پێی وابوو ئه. باتدا شۆڕش و خه

  نووسراوەیەکدا به  له  دی که الحەدینی موهته ڕێز کاک سه و قسانەی به بە ڕاستی ئه  ر بۆیە هه
 پڕ وايه  ر وەک نامەیەک نووسيویەتی، پڕ به عفه رگی دوکتور جه دوای مه( ی يار تازه گڵکوی)نێوی 

 :ڵێت ده کە
 .زەنگ وه شه  به  دا کەی دڕی ده ترووسکایيه  ک بوو که نیگایه

 .نگ ی جيهانی بێده سته جه  ردەدايه گڕی هاواری به  زمانێک بوو که
 ڕکاند،د شتەر کوانی ئه کوو نه وه  مێک بوو که ڵه قه

 ترساند، کسان ده يه  ری به وسێنه ر وچه داگيرکه
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 .شکاند ی بۆ مێژووی نوێ ده چه ڕ

ر ئينسانێکی  عفه دوکتور جه. ويست رێکی خۆشه ڕابه  وی کرد به ر ئه عفه سایەتیی دوکتور جه که
زو ناس، دڵسۆ نين، هۆشيارو تيژ، جیددی، پڕکار، ماندوویی نه پێکه م به ڕووخۆش، رۆح سووک، ده

وتیدا ڕێز و خۆشەویستی  ڵسوکه و هه  کردەوه  له. بوو  وه مووانه ژارەی هه م و په غه  به. فيداکار بوو
بۆ  تاوەکووس بوو  وتنی به ک جار ديتن و چاو پێکه يه تەنها. ساکار و لە دڵ نزیک بوو. بەدی دەکرا

  ر چ له عفه دوکتور جهوتی  ڵسوکه هه. بنيشێت دا دڵی ئينسان  ويستییەکەی له خۆشه  ميشه هه
ڵکی  ر و خه ماوه جه  و بڕوای به  متمانهگەرمی، ژيانی سياسیدا   ئاسایی و چ لهشەخسی وژیانی 

هۆی   به ببوو  وه ر ئه بۆ خۆی و، هه  وه ڕايه گه ده  و باوڕپێکردنه  و متمانه ئه. بەخشی ر ده وروبه ده
 . مووان بێت ی هه ويست و جێ متمانه ئەوە کە خۆشه

هەوڵی دەدا . شکيالت بوو کانی نێو ته جۆراوجۆره  شه ر و پاڵپشتی به تیده ر يارمه عفه دوکتور جه    
ژنان، الوان، . متمانە و دڵگەرمی بە چاالکانی هەموو بوارەکانی کاری کۆمەڵە ببەخشێ

. ەکردران، بۆ ڕێنوێنی وەرگرتن و داوای ئاسانکاری ڕوویان تێد رمەندان و شاعیران و نووسه هونه
ستی هاتبایە بۆ  ده  رچی له خۆش بوو، هه ئێجگار خۆشەکان نێوانی بريندار و نه  رگه ڵ پێشمه گه  له
زیندانی بوون یان لە   ی که سانه و که رانبەر به به. وان دەیکرد رد و ئێشی ئه ی ده وه مکردنه که

الیان دائەنیشت و گوێی   لهچوو  ربەست بوو، بۆ زیندان ده ده مەیدانی شەڕدا بە دیل گیرابوون، به
 .کانيان هەوڵی دەدا دیهاتنی خواسته گرت و بۆ وه و باسيان ده  قسه  له

 .بوو خسیی نه ر دوژمنی شه عفه دوکتور جه 

بۆ ڕزگاریی . بوو  الیەنه مه ناسێونالیست و ههئەنترر ئينسانێکی کومۆنيست،   عفه دوکتور جه   
.  وه کاتهب سک رته و به توانی بير و بۆچوونی ئه فیایی نەیدهت سنووری جوغرا کۆشا و قه مرۆڤ تێده

نجيرەيەکی  ک زه و وه تی بۆ ئه تەوايه خەباتی چينايەتی، جەماوەری و دیموکراتيک، میللی و نه
ت و کار  خزمه  وانەی بە ر کام له دیهاتنی هه عاليیەت بۆ به تێکۆشان و فه. ڵپێکراو بوون لێک هه

 .زانی ويتر ده ئاسانی بۆ ئه

 :هاوری ئیبرایمی عەلیزادە لە مراسمی ئەسپەردە کردنی دکتور جەعفەر دا دەڵێ

بۆ ناسینی دکتور جەعفەر هەرگیز ئەوندە کافی نیەکە بڕوانیتە پلە و جێگا و شوینە تەشکیالتی 
یەکەی ڕاستە دکتور جەعفەر بە درێژای ژیانی سیاسی و تێکۆشانی تەشکیالتی خۆی هەمیشە 

ت دارێژەران و ڕابەرانی تەشکیالتی ئێمە بووە، بەاڵم ئەمە قەت ناتوانێ هەموو یەکێک لە سیاس
 .شەخسییەت و هەموو الیەنەکانی ئەو جێگا و شوینە کە هاوری جەعفەر بووی بە ئێمە نیشان بدا

ی هەتاوی بەرانبەر ٠٣٦٦ساڵی  خەزەڵوەریی مانگی  ٩بە داخ و پەژارەیەکی زۆرە وە ڕۆژی     
کاتێک بۆ  ئەنجامدانی ئەرکێکی تەشکیالتی بۆ ئەرووپا ئەچوو بە هۆی  ٠٥١٩ری ی ئۆکتوب ١٥بە 

کۆمەڵە لە بەغدا و سلیمانی، لە نزیک شاری تکریت بە ڕووداوی بەرپرسانی کەمتەرخەمیی 
 :کاک شیرکۆ بێکەس گوتەنی شاعیری گەورەی کورد. ماشین گیانی بەخت کرد

 زوو. . . زووبوو .. . هێشتا زوو بوو 

 ؟کۆچە کۆا هەبوو می ئەوادە 



 6 

 

 

 

 


