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 ،ندان هۆڵ به و سه خته  و شه،رماو سۆڵ و کۆتایی هاتنی سه،هار تای به ره  سهیسای کوردری  ن سه ئه

ی  کاوه،ژاد  نهکورد وانی  وتنی پاه رکه وری سه  بیره،ش گرنگتر وانه له.  وانی درژی زستانه و شه
م   ئهکانی ومه موو قه  هه.رشانتی کانی سه ، زوحاک و ماره و زۆرداری،ر همای زوم سه  به ره ئاسنگه
وری  ده موو له ی هه وه  و بۆ گردکردنه،سی خۆیان ده مزی موقه  ره ۆتهدکیان کر یه و بۆنه که ریه هه،  دونیایه

ی کان قامه  شه ڕان به  و گه،ڕک په  و هه،و گۆرانی،ڤای مۆسیقا رنه نگ و که  ئاهه ،تیه وایه ته  نه و بۆنه ئه
رو  م به  له  که،ی شاماته و حه نوقویش بۆ ئهو  ،گن  ئه وه هریرگی فۆلکلۆ  جلو به  به،کانیانا شاره
ای جارک نھا س  ته ی که  جوانانه  نه و دیمه  بۆ بینینی ئه، هوستو یان به تاره کان قه قامه ری شه وبه ئه

 بۆ گانی ، ی تیایه وره  گهپانکی گۆڕه،موو شارکیش ههندی  نوه   لهن،و یه  فێ ئه،وه بنه  ئه دووباره
ی   و زۆربه، خاریج  رمان ل چۆته ی نیو ملیۆن سه ی نزیکه هو رای ئه ڕه  سهیشی کورد ئمه .کانیان نگه ئاهه
 زان ئهو  ،رزشیشمان خاریجیان بینیوه تا وه  حه،تی یه  و کۆمه، و ئیقتیسادی،سئولینی سیاسی مه

و ،کی جوان  یه چ شوه چۆن وبه ،کانیشیان لیه تا محه  و هه،تی وایه ته  نه تانی شارستانی یادی بۆنه میلله
ت خۆیان  ی تایبه ی سانه ر ئاوایی و شارکیشیان بۆنه  ووتکا  هه واتا له ( ، وه نه که ئهرنج ڕاکش  سه
راسیم  و مه  ئه،) واتره خه ( که بیه ره  عه هس ئه)  کار هناوه گۆران وای به( یاڵ و خوتوراتی  خه من له. ) هی هه

ر بیستو  سه واتا بیست له ، و ڕۆژه  ئه وه کانمانه واییه حه  فیزیۆنه له  ته  شوکر له  که،یا بووم ڤانه رنه و که
تانی  موو میلله و هه، کوردی تاراوگه پیشانی  که ی ئاگره وه تا کردنه  ڕۆوه  پاش نیوه لهکی مارت ، یه

 بۆ  ،که  ناوچه ین له وه ته ترین نه  ئاماده  کهیشتووین ها تگه ی کورد وه تیش  ئمه تایبه  به،ن ده جیھانی ئه
 ومنام پش ماڵ وه ند ڕۆژ له  چه یه، بۆرمان سه کانی له ره وتنی کاریگه رکه  و ده،ت نیه ده گرتنی مه وه

( موو  یاپراخی گه  به،ب مز  ئه  ووتن و پم ،ن حازر که یه هب و موناسه  خۆیان بۆ ئه  که ئاگادار کردووه
را  به ی لهبی خۆ برسیش نهکک  یهر  گه  ئه که  دیکهی   جۆرانه و موو ئه و هه، ) هاره تی به شاره  به که
کان  موو شته هه،   نده  بهکانی تیه وایه ته  نه رمایشته ر ڕۆشنایی فه به  له و و جۆره به.  وه گرێ، بازنینه ڕانه

 ناه ر که  سه  خستمه، وه ۆنم کردوهیفیز له سر ته  عه بوون،  ئامادهی بۆ کشرابوو  خشه چۆن نه
ند  چه و ،رنکی ناڕکو پکی ناو شا ند دیمه ورۆز لدان و چه وام سروودی نه رده به له ،کانی ووت کوردیه 

 ووتم ، کوا هیچ پیشان نایا   مناڵ ووتیان بابه.بوو  نههیچی تری تیا، وال م الو ئه ک له یهڕک په هه
 تی بناری شاخ ماعه  جه، وه  ،کاتک ئاگر کرایه که وه  بۆ کاتی ئاگر کردنه گرتووه کانیان هه  خۆشه نه دیمه
ی  رنامه به دوایش بوو بهڕین  په ئه ههستیان گرتبوو  هد  وه رووی شاره سهی الی  که ریهاوخو ره  سه له

، یا  نه  که رمزه ی سه وه دنهر و خوا یاپراخ  ک دانه  یه مم له ر ده  ههک  داخا نه له.م پرسیارو وه
  ،و ق الی منه زانی هه ئهتا وام  ره  سه.پچرا ری تیا ئه  کلکی که،کان ڵ دایکی مناه گه ڕکیشمان بوو له شه
   ومناه،یاتم ی حه که هریک کانی شه  خنجیله که وچه گ  بهیا ماسیم ئه کان ووتاری حه رقادرمه  سه ووبومهچ

ق الی  موو هه  زانیم هه، وه  خاوبوومهختک ڕاکشام و  و نه وه ره  سه  چوومه  دواتر کهکانما، ییه وه ته نا نه
گیرێ و  ڕزیان ل ئه کانا تیه وه  ئیقلیمی و نو ده له حفه  مه له   وه هۆی کورده به  کهی  وانه  ئاخر ئه، وانه ئه

  بایها  بخست تیه وایه ته  نه و بۆنه منایان بۆ ئهماو خۆیان و   من ڕوبعکی ر گه ئه، لی فیدن موسته
  بایه  نه دری ئمه  غه،مابیلال  دو شھه هبا ئتووگموو دونیا بیان بوو هه ورۆزک ئه م ساڵ نه ئه  ،وه زابه عه

ند جوان  ن چه ماشاکه ته،  بایه خۆی خۆیان هه ربه تی سه وه ه د بوایه ده ،بوو که ومی ناوچه ڵ قه وه کورد ئه
هدی ئیمکان و  جهب   ده   بچ وه چووه ئستاش نه ، وه نه که ر ده سه یان به که تیه وایه ته  نه ژنه جه

 کۆشینب زیاتریش بۆیان ت.  



  
  الم هری ک سه موخته

  له   ره وه...  وه  قات و ڕیباته  به ڕکی کوردی کراوه په ئاخر هه ..  وه هاته ورۆزه  نه یه مۆژی سای تازه ئه
ن  واد شیوه تی بسه پی ناوێ بۆ میلله  واته که..  .  وه ر یادی کاته شه کو به توان وه نه  ومه م قه ئهئازادیشدا 
   له،وت که چنگ نهکیان  ختاییه تهری ئیقلیم  رانسه سه لهیا   جوانه و بۆنه هی ل وانه ناژین ئه.... و گرین 

  .ڕین په ولژیا هه هر سه


