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  ج ره جید فه خالید مه..............کانی  بزماره
  
   جاخ زاده وه
  
   که کردبوو که و خه وای له ،بوو یان ڕاستر بم کلتورک هه  وه،بوون کانک هه  خهمک رده  سه 

  تیتان له ی خزمایه وماه پرسین ئه کاتک لیان ئه، هنا ، یان ژنیان بۆ کوڕیان ئهیا شوو ئه کچیان  به
  یه بۆ هه ،ن م شاره ی ئه چه وان بن و بنه ئه ؟ ری کویه یان گووت کونده  ئه؟رین ستوون کونده ڵ به هگ
و  یاتیان ئه حه بوون به  ههستب؟یب  نه*ری هن ای شافهمتی  ناوو شۆرهبت و  م شاره کی ئه ح خه سه ئه

ان لبکرێ ی وه کا شکی ئه ی نه وه ر ئه به یان له  وه، که ر دی ماه به  یان له،وتبوو که رگوێ نه یان به ناوه
 ،کرد پی بن الدیی ئه زی نه ش حه که  الدیه یامانه وعه  ئه  چوونکه،کی شار نین واتا الدین  خه که
 ،نسی شار و ئه جاخ زایه وهتا بی ماکی ناگرێ  خوا ههسین ا نایانی چۆن ی به  به  گووتانی ئه
  .وان با   قاپی ئه ب له  ، ئه سه س و فه  دوای ئه وییشی وه ئه
  
تانی  ری میلله رتاسه  سه، بوو نهی کورد  نیا ئمه اداتی تهع عورف و  مه  ئه  نیهگومانی   جگه 

  ڕاستا که  کانی ناوه ده  سه وان له م ئه  به، باو بوو قه  ئه رحه و ته  ئهوروپاش ئه  لهتا   و هه،ت ڕۆژهه
 چینی   به واسین ههخۆب و  سه  نه  به دانه هه  خۆ  و جۆره  ئه، ناوبانگه تاریکستانی مژوویان به  به

ڵ  گه  لهش یتهر و نه  ئه،یر  گه  تازهیان    وه، دوای رینیسانس، الیانرم بوو زۆر گه  وه کانه ئوروستکراتیه
و  ک ئه یه جه ره ده بهو ،کان   مژووییه او کتبهرفی ن  حه  بو به یان، مه رده و سه کانی ئه خراپه وو شتهم هه

،  زیر  یان وه  میر وه  ژنه  ببته یه بۆی هه، کات   ئه وه  پاکردنه  ئستا کچک که،یان توڕدا ته عاده
هۆی بیرو   به هو فتاکانه ڕاستی حه  ناوه  له ریته و نه الی خۆشمان ئه   له، وه هشو وانه ها پچه روه هه

   له،منی والکردتا  کیش بوو، یه ڕاده به  ،و بۆوه م تر ئه هات که  تا ئه وه وتن خوازانه شکهڕی پ باوه
   له  که،م   به سریحه و ته ئه، باس باسی کلتور بوو  وروپیدا که ب و ئه ندک عاره ڵ هه گه دانیشتنکا له

  له سه ومه و له  برێ ناوه  قه مان له جاخ زاده س و وه گ و ئه فشی به ی کوردیش فشه  ئمه وه مژه
  .  ئیتر ناپرسین کوڕی کیهس  بهو ر چاوه به سه خۆیمان له وکه نھا ئه  تهیا تیانه یه کۆمه

  
ت خراتر  تانی تری خۆرهه  میلله  زۆر لهی کورد  ئوه هتیان باب وو رانه براده و ا ئهی و دانیشنه ر له  هه

 بۆتان ڕک   خۆزگه رینه ی چۆن براده م گووت ئه هئ منیش کاری،شن بۆ گۆڕان  و ئاماده،ون که پش ئه
و  ئهرزی واقیعدا   ئه  خۆتان له وه نزیکه تا لهزدی باب وباپیری من،   وه  بچویناته وه  پکهوت و که ئه

وتمان  ، هنا شریفی بۆ مای ئمه  خان ته*یدر به  وه دوای ئه  دوابه. ایهرد بکپ ست تان هه وتنه پشکه
 کوڕکی   به وه ره وتی ئه شووی کرد؟  که موبارهوتمان م بوو  زاکه ی کچه فله  حه لهوتی دون  دیار نیت؟
زابن چۆن  قهی ب وتی ئه؟ ووتمان جا سربستان شخی کوا!  شخانی سربستانن لهباوانی  ،زۆر باش

  و لهسی شارین   خۆمان ئه ئمهوتی یا کرد؟  وێ په تان له و شخه ئه چۆن   موهیمه وتمان وه تی ، نیه
،و مان بت ین تکه بت نایه  نه جاخ زایه ی وه وه ئه ، وه ته مان بۆ ماوه ته هعادم  ئه  وه باب و باپیرانمانه

 ک خهئی  ر بنج و بناوانی  سه  ینهتیش پرسیار گه  به مان زۆرهیشی پار چی ،پاریش، سا؟وتمان سا 
کرد و  ویشمان ل موباره نی ئهما  کوڕکی ئه وتی به ؟ک و به وتمان ئه ،ی ترم شووی کرد زاکه کچهوتی 
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سی  ئهڕک   وه ره  ووتی ئه، رلینی داناوه ی به ردی بناغه  بهی وره گه ویش باپیره ن ئه تمه وتمان حه
  .ن  زایهس ئه ن ماکی چه  کهبزان ش خوار  ههر  گه مهن و  که ارهش

-----------------------------------  
   .همین دری خان دوو ناوی وه ر و به نه شافه* 
 

 
 


