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وستی وستی   ی ههی هه  وهوه  هنانههنانه  ئاگائاگا    بهبه  نگک بۆنگک بۆ  زهزه    بهبه  ریقی بووریقی بوو  فهفه    رزیهرزیه  ند مهند مه  رمهرمه  کۆچی هونهکۆچی هونه

          نداندا   هۆه هۆه––روش روش   ساسان دهساسان ده ...  ... رانران  نووسهنووسه  ندان وندان و  رمهرمه  هونههونه
                    
واری کوشتن و  ی ئاسه وه م و سینه م و دووه که نگی جیھانی یه  دوای کۆتایی هاتنی جه له

 ئاکامی  ش کراو به ست و داگیرکراو دابه تانی بنده  میلله ندک له هه ،بین وماڵ ورانی
  مۆ له خشیان و ئه  پناویدا به  له ی که  و قوربانیه یشتن به خۆی خۆیان گه ربه ئازادی و سه

ک   یه ڕینک له موو شۆڕش و ڕاپه  هه که،خۆی خۆیانن ربه نی خاک و ئای سه دا خاوه سایه
 پاڵ  م له به، ستی پ کردووه  ده وه  که  یه ک و گولله یه یان نامه یاندنی به وه و ڕاگه کۆبوونه

ر و   سنه کپه ران و ڕۆشنبیران به ندان و نووسه رمه  کانیاندا هونه وتنه رکه موو سه هه
   له ی شۆڕش گی زانراوه  لوتکه وانیش به ی ئه وسته وهه ئه ، زانیوه  کانیان جۆشدانی ڕۆه

  . زانن موکی خۆیانی ئه به  ت  و ئستا میلله یان پ داوه ووی ڕابردوو یاندا ئاماژهمژ
  ک که مه  ئه وست و به  هه رانی به ندان و نووسه رمه  هونه  له رنی یه  ده تی کوردیش به میلله

ی   مژووی بیل بیله تیش له  و میلله رخان کردوه یان ته که ته  و بیریان بۆ میلله هره به
چ   ده فته ی س هه  بۆ ماوه وه  ئه بۆیه،ویستیان گرتوون شی خۆشه  باوه کانیاندا له چاوه
ر تاپای   سه نانن که مکی قورسدا ده  خه ی کوردستان له وه  و ناوه وه ره ده کی کورد له  خه

  .  وه میدیاکانی کوردیشی گرته
ری مۆسیقا و گۆرانی  شی ئاسمانی هونه گهکی  یه ستره ک ئه  یه فته ند هه  چه ر له  به که

ریقی   فه رزیه ی کورد مه رگه  پشمه ند و ژنه رمه ویش هونه  ئه، ئاوا بوون کرد کوردی ڕووی له
بان  میھره  و پ له  وره  گه وتوو ده  که ر نه کی سه ریه ر گه شته هۆی نه  به بوو که
و  وت و بۆ دوا جار ماڵ ئاوای ل کردین ن که لدا ی بۆ کورد و کوردستان له که ویستیه وخۆشه

ک  ری مۆسیقا و گۆرانی کوردی وه  ناو هونه ی خسته وره لنکی گه رگ بو که کۆستکی جه
 جوانی پۆشینی پۆشاکی  ر و سیمای کوردی و پ له راپا سه  سه تکی کوردیش که ئافره

 یاد و یاد  شداربوونی له  به  لهتی کورد ی ئافره ک بوو بۆ نموونه یه پنا سه،ی که کوردیه
شداربوون و   دا به نگانه  و ئاهه ندێ جاریش بیانیش له  هه کان که  کوردیه نگه  و ئاهه وه کردنه
شی  که خته  ناوه یاندنی کۆچه ڕاگه ر به هه، وسته م هه ر ئه رامبه  به بووه رنجی خۆیان هه سه
ران و ڕۆشنبیرانی  ندان و نووسه رمه ستی هونهو ی هه وه  ئاگاهنانه نگک بوو بۆ به زه

 وستی و پچانی کۆت و زنجیری ک هه نگی و یه ک ده  خۆیان بۆیه ونه ر زوو بکه هه،کورد
موو کورد   هه ک پارچه ی ڕزگاریخوازی کوردا یه وه  مژووی ڕابردووی بزووتنه له. تیان حیزبایه

ندان و  رمه تی هونه  تایبه به،شداربوون  به شه و شۆڕ  له وه کانیه موو چین و توژه  هه به
  کرده کانیان ده هره ونی به  هه و شۆڕشه ویستی ئه  خۆشه ندکیان له  هه که،ران نووسه
گوێ ی ئاخنراوی دوژمنانیان  و به ی که وه  و بزووتنه و شۆڕشه ی بولبول ئاسای ئه جریوه

ی  وه ڕانه ڵ گه  بوختان و هه وتنه  که،ی  و بسه  کپهی وه ڵ کوژانه گه رزووش له هه،دا ئه
  س تاوان بارم له مووکه ی ب خۆم پش هه وه ب ئه و بیرکی نوێ به وانکی نوێ قه
کو  به،ست داین ده یان له له م هه تی و دراوسکانمان ئه وه  پیالنی نوده شداری کردن بۆیه به

  و مژووه  دوای ئه  له، وه شیمان بوونه ی بیری زاتیان و زووپهم رهه  و به هره  دوژمنی به بوونه
  ندان بوون له رمه ران و هونه ر نووسه هه،وتن خواز گیرسانی شۆڕشی نوێ و پشکه و هه
ر و   نووسین و هونه کان ه و هکاریان له  ئازادکراوه ستی دوژمن و شاخ و شونه بنده

ی  م دیده کی سته گوێ ی خه واز بۆ شۆڕش به  بانگه بوونه خشاند و ده نه تابلۆکانیاندا ده
ندک  قام گیرکردنی هه کی کوردستان وسه ڕینی خه تی ڕاپه مه هه ڵ گه  له،کوردستان
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کو  ران به ندان و نووسه رمه ک گرتنی هونه  یه بووه  نه وه داخه به،کانی کوردستان ناوچه له
 دوای   و بیریان بۆ یان بۆ یه هره رخان کردنی به هنگ و ت  کشانی دوو ڕه خشه  نه بوونه
  وه کانیه  موو چین و توژه  هه کجاری کورد به یه ی به که ی ئاکامه وه وتنه ڕی ناو خۆو ل که شه

  ند له رمه ر و هونه  بر بردنی ناوی نووسه ک و له  یه ری جیاواز ودژ به نگه  دوو سه بوونه
بژاردن و  بی هه که ره  مه ستاین کرد به ی ده وانه تی ئه تایبه  به هو  که نگه ردوو ڕه ن هه الیه
رری و  ئاستی هونه،رگرت  وه نگه ی دوو ڕه ته سته  و ده یان له  و پایه رگرتینی پله وه

نھا موکی پارتک  ته  به وانه  ئه ت چونکه ن میلله  الیه ست دا له  ده ڕۆشنبیری خۆیان له
یری ڕابردوو   سه وه چاوی ڕزه ت بزانن و به  موکی میلله ان بهبوو خۆی  ده،بوون نه
کرد و   خۆی ده کشاو باس له الی خۆی دا ڕای ده و به که  ر یه م هه  به، کانیان بکرایه هره به
و چین و  ی ئه  نیوه،ندیشدا بووب مه هره ڕی ناو بانگ و به و په با له،کرد وی تری سوک ده ئه

رجی ئستای کوردستان و  ل و مه  هه ڕاسته،کرد ر ده ی خۆی مسۆگه که نگه  ڕهی ی کۆمه توژه
م الی  به،نگ ک ڕیزی ب جیاوازی ڕه  یه نونن به وستی ده ک هه ک بوونی کورد و یه یه
ریقی   فه رزیه  مه نگ خۆشه ده و خانمه  ختی ئه  کۆچی ناوه س ڕوون و ئاشکرایه موو که هه
ی سوید و  که کۆڕه ی ئاشکراش  نموونه،ندان رمه ی هونه وه و بوونه  هۆی تکه بووه
ک بۆ  تا یه ره  سه ینه  بکه م خانمه  با کۆچی ئه ده،کانی زاگرۆس تی ڤی و ڕۆژ تی ڤین رنامه به
نگ  چیتر بۆڕه،ران ندان و نووسه رمه تی هونه ردایه تی و مه وستی کوردایه ی هه وه ڕانه گه

 کورد و کوردستان  ت کردن به ی و خزمه وه ته کو بۆ بیری نه  به،جۆشن هیان ن هره بیرو به
  چونکه،تی سکی حیزبایه  بیری ته جیاوازی و دوور له  ب وه نه کانیان بوبکه مه رهه به

  . ت شی میلله تان بۆ باوه وه ڕانه  و گه وسته  و هه  به پشته تان له  میلله
  


