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بة ئةلفوبص  زؤرتري، نووسيوة شتيان دوايي دا كة سةدانةي  لةم،كورد نووسةراين و هؤنةران زوربةي، دةزانني هةر وةك

 ئةلفوبصة  هةر بةو،ئاتاتورك سةر كاري هاتنة تا، توركياش داطريكراوي وردستاينك تةنانةت كوردطةيل. عةرةيب بوة
يةكيةيت سؤظيةت بة ئةلفوبصي  ي1917 كؤمؤنيسيت شؤأشي ئةرمةنستانيش هةتا ثصش كوردطةيل. كورديان نووسيوة

، ر بة ئةلفوبصي عةرةيبوپايت شاميش زؤرتر هة و ديو ئةو، كوردطةيل ئةم ديو. شتة كورديةكاين خؤيان نووسيوة عةرةيب
 كاتص كة. نووسيبص بابةتيان ئةلفوبصي تايبةيت خؤيان بة، كة رةنطة جارجار ئيزةدي كوردطةيل مةطةر، كورديان نووسيوة

بؤ وصنة . راستة سةرةوة بؤضوونةي ئةو كة دةزاين، سةرةوة دةبيين ئةو خؤشةويستانةي كؤين نووسراوة و هؤنراوةي
  حاجي قاردي كؤيي و ئةواين ديكة،ماموةستا ئةمحةدي خاين  وةك،ي شاعرية مةزنةكامنانرةسةين هؤنراوة نوسخةطةيل

. هةر وان كورديةكان نووسراوة زؤربةي و شةرةفخاين بيتليسي مصذوي يا نوسخةي ئةسپي. عةرةيب بوون ئةلفوبصي ثاكي بة
  . نووسراون عةرةيب ئةلفوبصي بةم، نووسراوة كان  زوربةي،ة بنةماپةيية كان دةبينني} دةفتةر{ بةياز  يا كاتصك

روانطةي رامياري و ئايينيةوة  عةرةبطةل تةنيا لة  كة،روونتر دةبصتةوة  بؤمان،سةرةوة راستةقينةي ئةو بة سةرنج داين
  . داطرييان كردوة سةقةت باري فةرهةنطيشةوة لة  بةپكة،نةشصواندوة كوردستانيان

لة بريي ئةوة دا   بؤ خؤمشان،تةنيوة ئصمةيةي سيثةالكي، شصرثةجنة وةك عةرةيب ئةلفوبصي كة بصجطة لةوةي بةپام
ثتر  زماين كوردي  كة ئةم شتة،نووسينةكامنان دا لةبةر ضاو بطرين نوختة دانان لة و خاپبةندي، كةمةوة  كة بة الي،نةبووين
اپبةندي تصدا لةبةر ضاو خ كة نووسراوةيةك. نوختة كان بة قةت وشةكان طرنطن خاپ و جاري وا هةية ضون. شصواندوة
  . عيسان تصيدا سةري لص دةشصوي و واية هصپ بص شةقامي  وةك،نةطريرابص
وةك ، نووسراوةكانيان و هؤنراوة نووسيين  كة كايت،ئصمة هةن قةپةمي ئةهلي رصزداراين  هصشتا هصندصك لة،بة كوريت
 سصمي كؤلؤن و شيت وا و بة هصز ، كؤلؤن،كؤما، تةنوخ: وةك خاپبةندي ئامرازي لة ثأ دةكةن ضارةكةيةك، تووضصن وةرزصري
يا  نصوةأاست، هةوپ كةوتة خاپبةندي ئامرازصكي هةر  جا،مةزراي نووسراوةكةيان نصو حةواي دةدةنة خؤيان و قوةةيت

كةس هةأي لة   كة،وا سةر لة خوصنةر دةشصوصنن و لصي دةطةأصن، وشةيةك هةر بن كپوي يا ئاخري هةر رستةيةك
  . تةوةبأي نةكا‘
 طؤترة بة خاپبةندي؟ هةية و هةر نوختة جصيةكي، رصيةك  كة هةر وشة،خؤشةويستانة ئةمة نةزانن ئةو ضةشنة  رةنطة
  !. ناكرص
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