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  ئه رده ن عه بدو...  تکایه واز له ته کرید کردنی خه کی بھنن

  
 که زۆر ،له کانگای دمه وه زۆر سووپاسی برایم تاتلیس ده که م

 م کابرا چه ندین ساه ئه. ) من توورک کورێ توورکم (توورکانه ووتی
 ئاماده ،ئاخر که سک کورد بت. نه ته کوردتۆرانیه یان ل کردووی

ئه م هه موو نه هامه تیه به سه ر . !؟ه توورکی گۆرانی بتیه ب
  . !؟ ئه م کوردپه روه ره بۆ نووتقی نه کردووه،هاتووهکوردا 

و به هره   که خه کانک خۆیان،به راستی ئمه ی کورد فربووین
ئه . به کوردیان دابنین  بگانه به کارده هنننکانیان له خزمه تی

 ،گۆرانیه ک بلت ( به زمانی دایک و نه ته وه که ی،اماده نه بتو که سه ی که رۆژک ئ
  .  تاوانه به کوردی دابنین،)  کورته چیرۆکک بنووست،بھۆنته وه پارچه شیعرک

 کاتک به هه موو ته مه نی خزمه تی زمان وئه ده ،بکه م) ئه حمه د شه وقی (من چی له
سه رده مانک . کیشی بۆ کورد نه ووتووهته نانه ت کۆپله شیعر. بی عه ره بی کردبت

مه  (بۆ نموونه ده یانووت. باوبوو چه ند هونه رمه ندکی میسریان ل کردبووینه کورد
 تاکه رۆژکیش  ئه مانههه ر چه نده. ئه مانه کوردن) ،،،حمود ملجی و له یال عه له وی

ئیتر نازانم .  ره بدا بوون به هه موو ژیانیشیان هه ر له خزمه تی عه،شتی وایان نه ووتوه
  . بۆ کران به کورد

 ل کابرا هیچ کات نه یووتوه،که به نووسه ری کورد ده ژمرتئه ویش ) یه شار که مال (
پ به ) توورکوه ک نووسه رکی  ( خه تی پشانگای فرانکفۆرتیان1998سای . کوردم
.  نه بوو به که هه ر ئه و مه سه له یه هیچ الی گرنگ،ئه ویش نه یووت من کوردم. خشی

 هه ر خۆی به توورک ،له ته له ڤزیۆنی ئه مانی چاوپکه وتنیان له گه ڵ کرد کاتکیش
هه موو کتبه کانیشی به . ل وه کوو توورکک ڕه خنه ی له توورکیا هه بوو داده نا

 گۆرانی و هونه ری توورکی ده  هه روه ک چۆن برایم تاتلیس خزمه تی،توورکی نووسیوه
ئه مرۆش هیچ کات هه تاوه کوو .  ئه میش خزمه تی ئه ده بو زمانی توورکی ده کات،کات

زۆر  کابرا بۆ به ئیتر. له گه ڵ رۆژنامه یان ته له ڤزیۆنکی کوردی قسه بکات ،ئاماده نییه
  . ده یکه ن به کورد

ه مۆ کورد له سووریاو عراق  کاتک ئ،بکه م  من چی له سه الحه دینی ئه یووبی
  :چه ندین جار ووتویه تی دوای ئه وه سه الحه دین.  نییهیانبچووکترین ماڤی حه یوانیش

 که ،واته به ره گه ز عه ره بن. )  واته قوره یش،ئمه ده چینه وه سه ر خی موحه مه (
  له سه ر،ونکورد شه ق و ئیھانه کرا هه زاران ئای. چی ئه میشیان ل کردین به کورد

یه که مین به ستنه وه و . کابرا به مردنیشی ئاژاوه ی بۆناینه وه. کوردبوونی سه الحه دین
ئه وه ی پی بیت چاکه ئه مانه بۆ .  سه الحه دین فری کردین،جاشایه تی بۆ عه ره ب

  . نه بووه کوردیان
  . ئیتر نازانم بۆ شانازی پوه بکه م

  . به زۆر مه که ن به کورد هنده ی تر خه کی جا تکایه
   مانھایم/ ئه مانیا 


