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  ی کوردهاباد مه !...  وه  داخه  بهم  دهشیمن
 
 ی ناسراویری شاعن هی ال له، یراق عییب ره  عهی"نقا عه "یزگا  دهیت  خهیرگرتن وه
 یس  کهرۆ زۆب، رد گه بوف هڕ شی کوردیناوبانگ  بهیکنووسۆری و چس که بۆرکمان ش که له گه
   بووه و بواره  ئهیککان  و خهرانیشنبڕۆران و   نووسهی الشیت بهی تا  و به هی وه ته م نه ئه
 یر فارس چووبم کاک عومه  نهدا ه  هه ر به گه. مانڕرسوو  سهی شانهی و ناری پرسیج
 ی ته م بابه ئه، س بووب  کهنیم که هی  هی وانه له، ت کوردستان نڕی په مایرشتکار رپه سه

   له که، وت  که انهند د و چه م چاومان به  کهیکژڕۆند   چه ر له موومان به هه. ورووژاندب
.  ـ نووسرابوون بژاردنه م هه  ئهۆ بنیر  سوور ـ ئافهینگ هڕ  به،  ناوهاتووداڕی په ماییرا به

 ینگ هڕ شند ر هه به ر له هه، زاند  بهانی سنووررد گه بوف هڕ و س که بۆرک ش هیموامن پ
 ینان هاین ر ته زاندن هه  سنوور بهشدایمان کات  هه  له ارهید.  چاک زانرابوو  بهۆ بانیسوور
 . ننو  دهۆ خشی تری وه شل  گه  به که به، شتمانی نی خاکۆ ب هیی نران رکهی داگیسوپا
 شۆ خانیست ده،  وهۆ کردبو بانیکند شت مان پرس چه  هه ت به باره  سه  کهی انهیژا هو ئه
ناس   ماندوونهیباتگ  خهیال ماندنۆلسی نیراوردکردن  بهای ئام به، وتوو بن رکه  و سهب

 یستو  ههل  گهین  و خاوهکان کهی و تارش هڕ  ندانهی زی کونجو نیوتوو  کهڵ ساانی  ده و به
 ۆرک و شرد گه بوف هڕ ڵ گه  لهی ئاسان ر وا به  ههش ده، رز  بهیوشت هڕ و ئاکار و ربو
 ت هڕ ی تورکانیت هو  دهیت  خهنیتر وره  گهال ماندکدا کات له! ؟ێرراورد بک  بهسدا کهب
 ابردووڕ ی ده سه یکان ده وه  نهیتا ره  سه  لهری شاعیس که بۆرک ش رمهی ب باش له،  وه کرده ده
   بهالم واب،  کوردستانیت  حکوومهی نهی کابنیم که هی   بوو لهیریشنبڕۆ یریز وسا وه  ئه که
  له.  کرابوودا گه  لهیوتن که چاوپدا تهو و  ئهیک هی ژنامهڕۆ   لهد سو وهۆهاتبردان  سه
 یوسا  ئهیرچوو  دهیاری بم که هی   لهیکۆو داک  ئهشتی گه ده وا تر نه خودایکان قسه
 یژگارۆت ئام نانه ناوبراو ته، ک و. ک.  پیدان ل ت به باره کات سه  کوردستان دهیمان رله په
کات   نهڵ گه  لهمۆ درادمیر  گه. ڤیئاخ  ده انهیینسپدڕکرد و   دهیش کخراوهڕو  ئه
 من یچوونۆ ب به. نجام درابوو  ئهید سویDagens Nyheter ی ژنامهڕۆ   له که نهیڤی پهڤ هه
 یکر کار ک هه نه، ت ب وه لی کوردکوژڕی  شهینۆ ب  کهکاریر ب  هه  لهکردنیکۆداک
 ۆرکش.  جودا جودای ناورژ کان له  تاوانهینجامدان  ئه  له شهیشداربوون ه ب بگره،  هی ه هه
ر  هه، ت وۆی ناوخیکان وکراوه ب  لهک هی   لهستا ئ ر له م به  کهیکند سا  چهس کهب
 پاش  بوون له  نه وه  ئهیدار وجه  کورد چ حهیران  وابوو سهیپ، کدانیڤی پهڤ  هه  لهسانید
   کوردستانه وان له  ئهی و کار هیغدا بکردا  به  لهانیووڕ مژڕ یووخانڕعس و   بهیمان نه
 یراق عیکزراو هزگا و دام  دهیت  خهۆرکمان ش ر هه  ههیچ که، غدا  و بهراق ع ک له وه نه
 یرشتکاران رپه  و سهانندامان و کارگ  ئهژانڕۆ   لهێژڕۆ،  هیی چک هی  وشه  به  که هبوو قه
 یخت ر ته سه  له  عرووبهیوان هتا پا  هه بگره، ت داوه اننهی ر کورد هه سه ر له ک هه نه
 ل  گه له، چوو و ده رنه  دهانینگ  بوو و دهی بانۆی خ  لهانیق غدا بوو مته  بهییوا هرمان فه
مان و ر ز  سهی  قسهشوو پیمژڕعس و   به  بهک هیزگا ها ده  وهییدراو گر ش باس له الوه
 رانیران و شاع  نووسهون  لهنی  سبهمترس من ده.  رانه  و نووسهریشنبڕۆ ی نووسراویت بابه

 ن  نهزیرگ هه، ون بکه  ههکنسا  کوردستاندا کهی باشووریران وه هره ندان و به رمه و هونه
. شی کوردستانی کهی دیکان ره رکهی داگ ته هو  ده ر به  سهیکان نده زگا و ناوه  دهیت  خهۆب، نا
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 و ای تورکن هی ال  کورد لهیکل رگه  نووسهیاگرتنڕ و پاداشت و نازت  خه  نموونهۆر ب هه
م   لهریووناکبڕ و وار نده خویکسان  کهیشاناکڕ ی نویکلیدۆ م ته بب وه رانه و ئایسور
 . شتماندای نی شه به
، کس  داخوا که هی  هه وه وه  بهیند وهی  پهنی  بکهۆ بی  ئاماژهدا ره ل ستهیو پ  تر کهیکخا

 ۆی خکات،  کوردیک هی و زاناۆڵتیپ، ککنووسۆریچ، کند رمه هونه، کریشاع، کر نووسه
 ۆی خشدایانییر و کوردستان روه په وه ته  نهی ناو خانه  بدات و لهم ه  قه  لهی کوردستان به
 یشی و پسند ب  ال پهیب ره  عهیست رده  سهی وه ته  نهیت  خهب  دهیچۆب،  وه تهنیبب

 ۆ ب کهی دیکرۆ ج  بهۆڤمر،  هیبووا  نه وه"نقا عه "  له که ته ر خه گه  ئه نگه هڕ! ؟ ب شکه شاگه
 .  هیکردبا  نه نهۆرک  سهی هیژام دوو ه ش ئه نده وه کان چووبا و ئه شته
 انیشۆ خیچوونۆ و بری و بت انداوهی  هه ته م بابه ر ئه سه  من لهش پ  کهی رانه  برادهو ئه

م   واز له نده وه ر به  ههدا ره من ل هۆیرب هه،   باس کردووهانی جوانی شترۆ ز ارهید،  درکاندووه
   و مخابنفی حه: م  دهشیوان ک ئه  و وهنم د پرسه
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