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نووسان دەن ئو  لبارەی نورۆزدا زۆرشت گوتراوەو نوسراوە ، مژوو
ڕۆژەی کئاگر دۆزراوە خک کردیی جژن و ناوی نا نورۆز ، یا دەنووسن 
ئو ڕۆژەی ک کاوەی ئاسنگر ل زەحاکی خونخۆر و زۆردار ڕاپڕی دوایی 

 بدەستی زۆردارانی ھنا، کرا بنورۆز

ای تنانت لھندێ برادەری شیعم بیستووە، کحزرەتی علی سوی خو
لبت لوڕۆژەدا لدایک بووە، ھیچ کام لو بۆچوونان بۆ ڕەتکردنوە نابن. 

دۆزینوەی ئاگر ئو نیعمت خودای گورە، ڕاپڕینی کاوەو لناخ ڕۆکردنی 
زەحاکی زۆر دارو، لدایک بوونی حزرەتی علی ئو سردارە بناوبانگی 

بۆچوونی من لبارەی ئیسالم ھموو بۆی دەبن جژنیان بۆ بکی ، بم 
کرمانجانی، لوەش ناترسم مژوو زانکانی  نورۆزدا بۆچونکی الدیانو

شارستانی پم بن کڕە کرمانجی مژوو نزان و نخوندەوار ئوەت 
 لکوێ ھناوە ،

من پم وای ئم ڕۆژە پیرۆزەو ئم جژن گورەی زۆربی گالنی ڕۆژ 
وە ھی، جا ئیجازە بدەن بکورتی لو ھت پیوەندی ب ئابووریی

بارەیوە بدوم تابزانن منی کڕە کرمانج کنگ و لکوم دەرسی ئیقتساد 
خوندووە تاقسی زل بکم ، باب بانخوندەواریش بم خۆ ئوەندەم 
لخوندەواران بیستووە ک ئوگالنی بزمانی گلی ئرانی دەدون 

نگ یو نئو کسانی خۆیان بمژووزان و لڕۆژکدا ک نمن دەزانم ک
 مژوو ناس دەژمرن

بۆیان ساغ نبۆتوە چن ھزارساڵ دەب لقفقاز سرەو ژر بوونوەو 
 ھر یک بۆالیک ڕۆیشتن،

 

 ئم گالن ھموویان شوان وو مڕدار بوون و ژیانیان

زمانسترە خۆین شرین و ببم گیانلست و گوانی ئپزۆر زوو  بک
 . دەستمۆ بووەودابین کردووە



 بووە جابۆی یوانو حخوری ئشیرو پۆشاکیان لم خۆراکیان لڕوونتر ب
خۆشیان ویستووەو گرمیان و کوستانیان لگڵ کردووەو بدوای ھوارو 
لوەڕگادا و بوون وگڕاون ، نزۆر شارەزای نوسینکانی (( ھیرۆدت ))،،(( 

(( گزنفۆن )) ،، (( فیردۆسی )) ،، (( مینۆرسکی )) ،، (( زنۆف )) تبری )) ،، 
 و ئوانم ک بنچکی کورد برموە سر کاردۆخ و مادو نازانم ک و ک ؟

بم دەزانم کوردیش یکک بووە لوگالنی کلپشدا شوان و بووە، 
 ئستاش ئگر کارەساتی ڕۆژگار لگڕێ

و وتکشی بۆ ئاژەداری یا بزمانی ئیمۆ دامداری و کیفی لشوانیتی
روەری دەنادامپ. 

ئستاش ھرچندە بداخوە مڕداری لکوردستاندا زۆر کم بووەو 
 دامپروەرەکان کاتی بران تبردانیان گۆڕیوە

بم ئو داب ھر نگۆڕاوە ھرکس کرت مڕکی ھب ئوڕۆژە بران 
یوان داری ل جیرانان دەکا موژ و خورماو شرینی دەدا ب دەمڕی دەکا،م

مندان و ئگر ختکی زۆر باش بۆ شوان لئستۆی بران نکا، کاکی 
 ر بھ م زۆر دوور نییل، بگو من ترانی ڕەنگاو بچب شوان نای

 بیری من مڕدار لئاخرو ئۆخری مانگی( میھر ) برانیان ل مڕ کردووە
 ورەبووە کوەندە گئ ژنو جژنی مھرەگانیان بۆ کردووە، دیارە ئج
عرەب وەریگرتووەو کردویان ب ( میھرەجان ) بھموو ڕۆژکی خۆش 

دەن میھرەجان. مڕ ب پنج مانگ دەزێ پشینان دەن مڕ ب سد ڕۆژ 
 دە کژنی سوە، جتم دەبرئاویتن کترسی بردێ و مڕووحی وەب

ئستاش لزۆربی شونی کوردستان دەکرێ و پی دەن ( بن دانا ) 
 مانگ زستان دەکات دوو مانگ پایزو س ،یھ م باسڵ ئگیوەندی لپ
پنج مانگ لشوی ئوەی بھاردا زەوی مڕدێ و جژنی ھرە گورەی 

 مڕدارە،



ی سزدە پم وانیی پویستی بڕوونکردنوەب، برخی مست شیر پاش
ڕۆژ دەب لکۆز دەرکرێ و بزاوە ماک بیبین لوەڕ، ئوەش سزدە 

.بدەرەکمان . 

ئوەی بۆچونی منی کڕە کرمانج ک لژیانی باوکم بسر مڕدا 
 بوو بپسپۆڕی ناوبانگم ھستانم دەکردو برمیان و کوشتم و گڕادەگ

توندو تۆڵ لکوستان ماوەیکی زۆر وای شوانی و شوگڕو شنگبری 
 جوانکانی کوردستانی ڕەنگین ژیانم ڕابواردووە،

زۆر پانیان لمندارە مانگدا بۆئوەی شوانکانمان نیوەڕۆ خوی بۆ بکن و 
شوان مڕ بەتنن، بۆخۆم دەستم داوەت گۆچان وچووم بر مڕو لو 

ری ھگرتووەوەختاندابووە شیعرم بتبیعت و خۆ ڕسک و ژیانی کوردەوا  
... 
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