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  ووف تحسین شخ ڕه ...  قهیل  سه بیکر نه و خوی کوردیکۆریچ
  
و  م تا ئه رخان بکه دابووم کاتک ته وه وی ئه  هه  له ند رۆژکه چه

ست  ده،  وه بوو بیخونمه تدا هه کوردیستان ن له ی که چیرۆکانه
..  م کاره ستانی به م بۆ هه که ش ده ڕه و ماپه رپرسی ئه  به خۆشی له

واو بونی  دوای ته..  ستخۆشیه  جیگای ده ڕاستی کارکه به
رنجی  کاندا نوسینکی ب مانا سه شی تبینیه  به کان له چیرۆکه

ستی  سا ده  بۆڵ ئه ند درکدا بۆه  چه  له سک هاتوه ڕاکشام که
م  ڕاست ئه ر به  گرتن هه خنه کی زانستی ره مایه  ب بنه پکردووه

شی  که  نوسینی کوردیدا مژوه  له یه کی هه ویه مژو  بۆه بۆه
 بۆی  س بوو بۆه مین که که و یه ڕاست ئه ر به ئاخر هه، ن سه عید حه سه مه  بۆ حه وه رته گه ئه

کاندا  شی تبینییه  به  ئاسا دت له نیش گۆتره سه باخان حه.  کرد خنه  زانستی ڕه ڵ به تکه
ئاخر من .  بۆڵ  بۆه کاته ست ده  خۆناگرت ده  له خنه کی ره یهما  هیچ بنه ند درک که  چه به

ر  سه مک له هات که ر هیچ نا ده  هه بی کوردیه ده  دسۆزی ئه سک هنده ر که م گه تناگه
 ئاسا  ک گۆتره نوسی نه ری چیرۆک نوسی شتکی ده چیرۆک و مژووی چیرۆکی کوردی و هونه

ری کوردیستان نتی  م ماپه کان و هه م چیرۆکه  دریک ههند  چه ک به مایه و ب هیچ بنه
دا  ی ئمه وه ته ناو نه  له سانه و که زۆریشن ئه خۆ، کی بمانا بکات یه ند وشه ست ڕژی چه ده
  .... ت سیاسه، ب ده ر ئه سه ن له که ده ک قسه مایه  هیچ بنه به

ست  ده خ به بله مترین کاتدا زۆرترین مه ه ک وت له یه سک ده  که ر وایه یی هه ئاخرکاری گۆتره
 بیر ئاخر زۆر زوو  وه هینیته کانی سلمانیم ده قامه ش کاری قیرتاو کردنی شه مه بھینت ئه

  ؟ بت بۆ سیش نیه ش نامنت که که  دلۆپ ئاویش قیره2  کرت به کان قیر ده قامه شه
مای   بنه یا خود له.. یت  چیرۆکی نوێ بگه  له تۆ هشتا زۆرت ماوه.. ئاخر باخانی ئازیز

بی کوردی  ده رمانی ئه ر خه  سه ت شتکی خسته م نوسینه  ئه ر پشت وایه گه، یت  بگه خنه ره
م   خۆت دا وا به ت به نازانم جۆن رگه، ت که ره رمانمان ب به م خه  ده وه  من لره وه ئه

  .  شت بنوسیت مایه  ببنه جۆره
ناردی تا خۆت فری  ندک سقم بۆ ئه  هه وه  دنیایه  به تم البوایه که سه دره ر ئه ئازیزم گه

 پت  کات که ی من وات ل نه م نوسینه ئه،   بھنایه  بۆه م بۆه و وازت له یاپراخ بکردایه
ت  که مایی نوسینه نهکوو ب مانایی و ب ب نت به ی تۆ داده که نگک بۆ نوسینه وابت سه

نی   خاوه ی که  جوانانه مه ه و قه ر ئه  سه ڕاست زۆر بمانا دته ر به هه.  نوسین منی هنایه
ر ئاگردان و چیرۆکی  تی به  هیشتا موشتاقی حیکایه ک که ئاخر تۆیه.. ن ند چیرۆکه و جه ئه
م  ر نا تۆ ئه گه.. تد  چیرۆکی نوێ هه  چاوت به ی چۆن ئسته که  درۆزنه وانه له مه
کانی شخ  زانم نوسینه ئه..  ریوه ر چیرۆکی کوردیدا تپه سه  به  کوێ هنا که ت له یه ده سه

عیت  سه مه  حه  ئیتر له مای چیرۆکی کوردی داناوه  بنه تاو به ره سه حت به نوری شخ ساه
ب و  ده  ئه ک تۆ له  وهکانی خوازیارم ئیتر تۆو نمونه.. م  ڕناکه ن زیاترت ل چاوه سه حه

و  ره ی نوسینی کوردی به  ئاراسته  جدی و ڕاستگۆیانه مه ه و قه رن تا ئه نوسینی کوردی بگه
ری  به ڕوه کان و به موو چیرۆک نوسه ست خۆشیم بۆ هه ڵ ڕزو ده  گه له.. ن ببه پیشتر
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