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  یییی  بجهبجه  هه    گۆران ههگۆران هه ...  ... ویستیویستی   خۆشه خۆشه  ک لهک له  ریایهریایه  م دهم ده   غه غه  پۆلک لهپۆلک له  شهشه. . . . . .   رزیهرزیه  مهمه
 
  
  

 نووسینکیدا  حمود له لی مه  عههاوڕم کاک
موو  ری کوردستان هه ماوه جه{ نوی به

  دایانای رزیه رمی مه ته  لهپشوازی
   }*. ن  بکهکوردستان

 وانن  له لکچوونی جۆرهاید هو نووسین له
 دا رزیه دایاناو مه ردوو کۆچکردوو هه

ردووکیان مرۆڤدۆست و  هه  ی وه به،  کردووه
، وماوان بوون ژارو لقه  ههپاپشتی

  ڕاسته. داخ بوو ک زۆر به کۆچیشیان خه به
،  یه دا هه رزیه نوان دایاناو مه جیاوازی له

 م م ئه به. رفراوان ندی به یوه په، توانای دارایی، ناوبانگی جیھانی،  وپایه ن پله دایانا خاوه
ند الی هاووتیانی ڕزداروو  دایانا چه: ت  ده  که کی تدایه ند ڕاستیه چه  بۆچوونه
دایانا مرۆڤ . ویست و ڕزدار بوو د خۆشهلی کور کن گه  له رزیه رواش مه هه، ویست بوو خۆشه

کان  وساوه چهکی  م و هاوغه  هاوده وهمان ش هه ش به رزیه مه، ژاران بوو می هه دۆست و هاوده
 بۆ ڕاده و  نگدانه  ده و ڕاستگۆترین و پاکترین   پناسه مردن چاکترینبژم توانم ده. بوو
  هنده بوو دا نه ره وباوه لهس  مرد که ئاخر دایانا تانه.  کۆچکردووویستی خۆشه  ی واره قه
ستووی  قبه چه تی می پاشایه سای سیستهدایانا بوو یاساو ڕ.  رزه  به  هنده ویسته شهخۆ
  ژارو له و هه کی ساده و خهن و بۆ  خواره  هاته وه هوردراو هشووراد و کۆشکی به  قه کاندو لهش
  منداله.  وه کرده ندا ده نده کانی له وازه ڵ النه  گه وی له انا بوو شهدای. ژیا کانیاندا ڵ ئازاره گه

رز   ته  ایه کی دارایی بۆ د کۆمه. گرت ش ده  باوه  لهفریکای ه ئکانی  برسی و ئایدز گرتووه
 ناو  چووه ده. خو بکات ی هندستانی پ بهکان تیوه تان و هه ره ده ب کرد تا منداله ده یدا په

. ڕشت کان ده ڕیوه  الق په ۆزاڕۆکهبفرمسکی ، و وه گرته ده کانی مین و مینی هه کگه
ن بۆ  نده رتی له  کۆنسه  لهبوونی ئاماده  کورددا بهلی یدیای گهم و تراژ غه شداری له به

.  بکات و کارانه دا ئه ی هانی ده ستی مرۆڤانه ههدایانا. کرد  ده  که زنه  مه وه تی ڕه یارمه
ها  ملونه ش بوو وهۆیه بهر  هه، بوو کیش نه ستخۆشیه  پاداشت و دهڕی هیچ چاوه
 یویستی دووا  ڕزو خۆشه هنده. ختی ڕشت کیا بۆ کۆچی ناوه فرمس وه موو جیھانه هه له مرۆڤ
  .  وه هزرو هۆشدا بسرڕته  لبومی یادو  ئه  لهاناییس  به مه سته  ئه جھشتووهخۆی 
   تۆ؟ رزیه ی مه ئه
تی  سه ک خه ر کۆمه به تۆ له، بووی ویست نه ت خۆشه رکه ر هونه به نھا له  تۆ ته رزیه مه

  . بت ک کاتدا بوونیان هه یه سکدا له موو که هه   له حاه  مه که، ت بوویویس ئینسانی خۆشه
، د کور ژنانی  لهختت داکۆکی سه به، تیت رگایه باتی پشمه خه به، ت که ره  هونه  به تۆ رزیه مه
  مانه به، ت که مواری مندانی کوردستانه ت و داخت بۆ باری ناهه رهس ئاه و حه به

   .ویست بووی خۆشه
ت  که رفرازی نیشتمانه ت بۆ ئازادی و سهکی خۆشخوان بوویت گۆرانی یه ندهبا تۆ  رزیه مه
  . ڕووی زدی باوباپیرانت بووی ردو داربه شاخ و به واو تۆ ئاشقی ئاوهه. چی ده
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رکوک باژری  کر وکه ههابادو دیارب قامشلی و مه،  کن تۆ کوردستان ب سنوور بوو  له رزیه مه
  . بوون وره ه گکوردستانی

تکراو  له ت کی کوردستانی له یه ر پارچه  هه ۆپشاندان بۆ پشتگیری لهخرکاتکدا هه له
  . بووی ران ی خۆپشانده وه ڕزی پشه له  تۆ سازبکرایه

  .  وه کرده کانی کوردستان کۆده وڕووتهشو  ڕه داهنتیت بۆ م  یارمهتۆبوویرت هه
تگووت  دهو  وه کرده زمو دوکانت پاکژ ده گاکانی ئهیران سه رتا ک ناسری هاوسه ته تۆ له

ردانی  سه وه رانه نده  هه له ی تۆ نده وه ئه.  خاون ڕاگرن  جوانه دستانه کورم ئازیزان توخدا ئه
و  ی ئهدانیان  سه  هنده  وه  کوردستانه لهکانمان  رپرسه م به ڕناکه  باوه ت کردووه بجه ه هه

  . کردبتیان  باژه
 ت که ره  تۆو هاوسهیادمان ناچت  لهرگیز  ههجی دانمارک کانی نیشته ی کورده  ئمه رزیه مه

، دانمارک جی له زره تاوانبار خه وتنی رکه ده ختی رووه  سه  له یرکی دیکهند ڕووناکب و چه
 گا داد  بهوی ی هه و کوردانه  کۆبنھاگن بۆ پشتگیری له  هاتنهکدا ه سته ساردو به ڕۆژکی له
  . دا  دهیان بارهو تاوان یاندنی ئه گه
ک  جارکیش وه، ندک رمه ک هونه جارک وه، ست چووی ده له دووجار کۆچت   به رزیه مه

متر بووار بۆ  دا که ئمهوتووی  گای دوواکه کۆمه نو  لهئاخر. ت ندکی ئافره رمه هونه
  وه یدانه و مه  ئه یک دته ک ئافرهم  ده بۆیه.  وهخسا ت ڕه ندی ئافره رمه هونه نییدابوو په
  .  یان پداوه  ڕگه سوکاری بین که  بژری که دجار شووکرانه  سه بت ڕۆژانه ده
  ک خۆتا برد ته مت له ک غه کردو کۆمه  تۆ کۆچت رزیه مه
می  غه، می مندانی کورد غه، می ژنی کورد غه، ایی کوردب می ناته غه، می نیشتمان غه

  . بووکان دایک نه  له مه می غه هغ، ر هونه
  حاه  مه که، ویستی  خۆشه کیش له ریایه هود م  غه پۆلک بوو له  شهش  بۆ ئمهکۆچت   رزیه مه
 .  وه  بته سکی دی دووباره  کهبۆ
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