
 

ww
w.
ku
rd
is
ta
nn
et
.o
rg
 

  
 

  خالَة حةمة ...  كردي بةسةريا، خؤلَ بة دةسيت وصش... هةركةس كردي بصطانة بة خوصش 
  ڤالبی/دانمارك

xale@pc.dk  
  

 رم بوون  گهر سه م نگی جیھانی دووه واوبوونی جه دوای ته لهیمانان   ئینگلیزو هاوپه مامهآات
 شی ر به سه  آردیان بهو هو  هردكوت آیان آوتش ی ئمهنیشتمانوه )آه خۆشه  نه پیاوه(  میراتی به
دوو ) زمان و خاك ( آوردو آوردستاندا  نگه و جه پش ئه  له   واته) فارس و تورك ب و ره عه (
موو   هه  و بهنآرد  ئهحوآمانی ) ك فارس و تور (نھا ته به آتری آه یه  ن لهبووشی لكداباو به

ی خۆیاندا رست پهز گه نگاوی ڕه ژر ناوكی ژه هلیان  آه ریه  هه، وه نهوساند یانچه  ئهآان شوه
 شایانی باس   بوه  آاركیان نه والوه نفال به ئهآوشتن و تانی و ماكاولی و ورانی و  له
ب.   

  ی وه ربازی پشی پشه سه  به ڕیانكردبت آوردیان آردوه قینی خۆیان شه آۆنه رآاتكیش به هه 
  بت  نهانستی رگیز ده هه آه آوشتداوه  به آورد  ردیان به آو نیارانهزاواآی  یه شوه  و به آه نگه جه
آورد  هزو توانای دابت به ری هه دانكیش سه  رهه ر سه گه ئهری خۆیانی پبخورن،خۆ سه

  لهژن و ستیان له و ده وتیان آردووهرآ  سه ردانه و نامه الیان زۆر بدنهردوو ههآی  خۆی و چه
    . پاراستووه  نه دانه  رهه و سه ئهن و پیری جوا  له مناڵ و

  .  وه آانیا بچته ڕه  الپه ر آورد به  گه نگ دلره  دهیآی زیندوو یه مژووش شاده
تكی  وه شیان وده  به ریكه هش یش بوو به)ب ره عه(م ی جیھانی دووهنگ كرد دوای جهك باسمان وه  

 ،ی آه ی،آوردو زمانه آه  آوردوو خاآه ش له ، به وه هدا قووتكرد آه چهونا ئینگلیزیان له ربه سه
   نه وه م بكاته توانی ده) تورک ( ، نهلكاند پوه  انی آه ی، آوردوو آلتوره آه پوره له آوردوو آه

  وه ركی تریشه سه له،ن رآوتبكه توانی آورد سه یاند  خۆیان نه ویستی ب نا چونكه)فارس(
   .. وان بۆ ئهبوو ، پاپشت آانی آورد دژمن بۆ خواسته

مۆ  آوو ئه وه تاوه ڕی جیھانییه و شه دوای ئه آی نوتر له چه ی آۆن و به مانشوه هه به  به
ی  آه ماه  آوژن، آورد له ی خۆیدا ئه آه ماه  پا آورد له چه ڕاست و به  به یه وه ته  نهس م ئه

 رچی ناش و آورتی هه به.. ن آه ئهژار  سواو ههی خۆیدا ڕی آه ماه ن، آورد له آه رئه ده خۆیدا
 ی  تازهپۆگرامیو  یه په  ر مرۆڤی آوردا به سه نیشتمانی آوردا به  له تیه  یاسای مرۆڤایهدژی

  ..... وه نه مبكه  آه پۆگرامه وو یه و په موو له وێ به  ناشیانه و وآراوه یه  په نه سالیه
آوردو  ك ڕژم چی به وه) فارس (م ی آورد بكه رآرده سه  ردو له آووت پرسیار له مه دا ئه لره
ڵ  نالن و آام گروپ و آۆمه پۆآیانه ئه ژر چه  آورد له یه ده ند سه و چه آردووه نه ی آه خاآه
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آانیان  ڕژمه   ڕویان لهنھا جارك آورد قانا ته  درژی مژووی خۆناویان له  به یان تاآهو
  .. وه وساندنه  چه آردن له  و پاآانهآانی خۆیان ندیه وه رژه  به  دوور ب له ، ه  گرژ آردوو

  ،آوردیانآردووه نفال نه ان ئهخاك و زمانی آوردی، ش وه ته نهك  و وه ڕژم ك وه)تورک(ئایا
ی  یه وره  گه شه وبه ونی ئه بو مۆش دان به ئهتا آهی خۆییدا  آه ماه له  آردووه نهو گۆج ئیفلیج 

  ..خیشا نانین و ناویان ل ناون تورآی  وه ته ك نه ك خاك و وه وه دستاناآور
  !!گا بن  له آهوی  یانه یتر ئه ده ند سه ر تاوان و تا چه سه نه  بیخه چیتر ماوه)ن آا عرابه ئه(ئایا
  ..نفال و برسی آردنی آوردا  جینۆساییدو ئه ن له دهنجامی ب  ئه یاخود چیتر ماوه  وه
ی  ی ژماره هنده سك ند آه چهدوژمنی آوردن  دا آه وانه ته م نه ناو ئه له ش بین آه وه ب ئه ده
  وستی  ههر سه و له شی آردووه  آه شهآوردو آ داآۆآیان لهو  وتووه كه آانی مرۆڤ هه نجه په

   ...!!ر بوون  سه سبه و ده چشتووه یانیان ئازاری زیندان جوامرانه
 ئاستیا چاو  نن له وستی خراپا ئه ر هه سه نگاو به  هه  م آه آه  آورد ئه  لهیشوای لبوردناد

 انی آه خوارهن خو راشكاوانه زۆر بهك  یه رآرده سه  آهیبینن،  ئهوبیستن  آاتكدا ئه  لهن خه دائه
  . !!آات  ڵ آورد ئه گه ڕ له ڵ بكات شه گه ڕیان له س شه رآه ههرموی  فه نیت و ئه ۆست دائه د به

  زار ر مژووی خوناوی هه  سه  بخاته وچاو شۆڕییه ت ئه  میلله خته ند سه  چه رینه ئای براده
  .تك ش خونی ل ئه مساته  تا ئه رستانه ز په گه و ڕه شمشری ئه  به ی آه ساه

  .........ی   سزاآه ختتره ند سه نگی و چه بده  خته ند سه  چه رینه ئای براده
و س پیاوخۆره  ژرچنگی تیژی ئه  لهبت و  ئهم ڕزگار آه  تا آوردستانهی خۆمحا بهش بهمن 
 هاوار  مدنیایه رووی ئه  گه  پ بهم آه وون چ ئه ی رگه ك بۆ پشمه یه بم و گۆڕیچه رباز ئه ده
زقا تۆو ن  ی دائه آه وه ته دۆستی نه  به مانه ئه   آهآات  ئه ی آوشنده ه  هه  سه و آه م ئه آه ئه
 رگیز ناوونیشانیم   و هه یش نییهماستی من  ده، زا نییه  شارهی خۆشی آه وه ته نه  مژووی  له
  .. و نایناسم  بیستووه نه
  تاك  گروپكی سیاسی و ناسیاسی بهر ر هزێ، هه ت، هه وه ر ده   هه وه  رك تریشه سه له

  ندوچوون   ب چه شكراوه را دابه سه ان بهب آوردستانی تانه وه و ده ڵ ئه گه ڵ له آۆمه یا به
  .بن دۆستیشم نین ر دووژمنم نه گه ئه
  :   به نگ مه ش ب ده یه رآرده م دوو سه  جیاوازی ئه له
  آی آوردیش  یه رآرده سه..ند تورآ  رآوك بۆ پشتیوانی چه مانكی تورك دت بۆ آه  قار(
  )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ات آ یاد ئه  له ملون آورد15موڵ  سته  ئه چته ئه

  ی آه رآرده  بت، سه وه داره تمه م دوو سیاسه تی ئه پشت سیاسه بت چی له  ئه رینه هۆ براده
  !!..؟؟  !!  ؟؟  !!  ؟؟  !!  ؟؟ ی تورك   آه مانه د قارهخو یا آه نه آی محه ئمه سیاسیه
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