
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 28-12-2006 19:00 

1 

  ن جوامریموحس ...  وه ی زمانه باره سان لهید.! ڕت مان ناگهی ئ مای نیسک له  ته ی به سه و که رین بۆ ئه ئافه
  ولرـ کوردستان هه

کوردی  الکتییی زمان و د ر کشه سه م لهتک  بابهند  چه م دواییه به
ند  چه   له کهی اننامهی واز و به  بانگه هندێ  لهماندا باسیایت، نووسی

و  ریکی ژک هیر   دام هه هیو بوا له.. کرد، رچووبوون  ده وه نکه هیال
   لهالنکیپزانت  ده،  وه بیانخونته تۆڵی و پزمووندار ئه
 ـ  چونکه.. چ پی بزانرت یان نا،  ایهئارا د  له) وه هاکردنیماج(

 ـ  ازانهو جۆره بانگه و به  ـ کردووهبۆ  م وشدا ئاماژه ک له روه هـه
  ن کهیچ دهری ئاوا  کی ورانکه یهی وازه رته و په ره  به ـان نایوت  مانهب
نی  هیل شا وه، نیر ناو و نازناوک ب نی هه هیشا  هی  بۆی ههوسا ئه
  . نییکوردستان اخودین ین کوردی بنی ناب وه ئه

 انی کهی دپانی ودا و گۆڕه  مه ـ که له سه ی مه چکهنی ڕی ـ بۆ گۆڕکان ته بابه،  هی وه وان ئهمو  هه رتر لهی  سه
گه سترا لهی و مجاره ک ئه روه هه، درایوه  ڕحه  مامۆستا سهگالندنی ناوی ی ت نیدد هائه ن بهیدد 

ر  گه تا ئه  ههی ـ هیوایو ه به، ت شتک بکر  شتک بهکی ئاشکرا ـباز و بۆچوونن ڕ ک خاوه  ـ وهورامی هه
  وان له  ئه  کهی نازانن ر ده هه. تبک هه ل  شتکیمدا که هی قۆناغی   له ـ بتشیک هی مۆکه که
 و  تهیادیری دن ماوه م جه رده به  لهو  ئه وه ئه، ن  بکه هییت هیسا و که می ئه ت زهو انهی  دهاتکداک
، بووبت شییاسیسرامی  ه م  بهو  ئه ی ویسته و هه مان ئهیتا گر هه.. بت رنتر دهی قشت و شژووخوندام

ی  باره  لهم که بوو وتاره پی خۆش نههیچ کلۆجک   بهو  دام ـ ئه هیو بوا رچی ـ له گه ئه،   شرووعه زۆر مه
 ری ئازاد جاری ئاوا ڕاوژ هنووس،  وه  له جگه. کرد ده ڕشی نه  چاوه بگره،  نووسی وه وه ستی ئهو هه
   !. ش پ ی بته ره گه  و تهت بت قه ی سه که نهی نووسالت ـ  موجامه ت به باره  ـ سهک وه نه، س ناکات که به
ستخۆشیم  نی و دهیر  من ئافه زانت که باش ده،  وه هتی خوندب نده کانی به  وتارهی زهی ئاز ره و خونه ئه
تی  ی تۆمه وه ئهب ، خشی هنابت ن ـ نه  دهب  عارهک  ـ وه  که  کردووهکی کورد یه رکرده ر سه هه له
سندی  چی کات په که..  کرابم رکۆنه م وسهپا  ن درابته هیو ال م یا ئه ما بۆ ئهیواداری یا ئینت هه
،  کووهه کرووف و مه کان مه هجه ی له وه اکردنهیجما : وتی چونکه،  دانمیدد حه وستی مامۆستا سه هه

ان و ی وت بوو ستهیی ناشا وه ئه،  لم قه  ته وتنه  و که وه  بوونه راست سته وبه سته ڵ و ده هندک کۆمه
  .  دوان که له سه  مه  له رانهیر ژ  زۆر نووسه ر بکرت کهبی  له وه ناشبت ئه.. نووسییان

 کاری  به،  وه هندک ڕووه له، ن کهی  دهکاندا ڕه  و ماپه  ڕۆژنامه  له  کوردانه و هاوخونه ی ئه و کاره ئه
 کاتکدا  له، ن که ان دهیتیی خۆ هی کوردا  حاشا له کهیر  خه چت که کان ده هییدیز ئ  کورده ک له کۆمه

  زووه ز و ئاره کردنی حه هی ترن وه نگدانه  ڕه ها ـ روه  ـ ههته م حاه من الم وابت ئه..  کوردترن  ئمه زۆر له
،  بچن که  بۆ کشه وه نگهم ڕوا مخۆرانی کوردستان له  خه که ره  گه هیبۆ .. هجه ک له نه،  کانه وانکراوهڕ چاوه
  . کهیلکی د ردگه ی ده رچاوه  سه بته  خۆی ده  کهن  سارژی بکهرمانک  ده  بهوت انهی بک نه

 ک  وه داهاتوودا ـ دووری نازانم له به، ڕان و ماپه مه هندک نووسراو ده خۆم دهنی ی ک زه روه من هه
  ـیت  کورد ده  به زار قسه  و هه وه ته ڕاوه گه سی خۆی هه  ئه  له  ناوک که دی عووبهیری ئز نووسه ژنه
 و  ستهیی ناشا  قسه ی پ له اداشتنامهی و   برووسکه الفاوێ له،  وه تانه ماعه مع و جه  جه ۆمهن ک هیال له

  .  وه شهیناسراو توو نهید ناوی نه ا بهت هه، تکان بکر نه هیی ال  بوختان ئاڕاسته پ له
ندیی  وه رژه  به  به تانه بابه   جۆرهم  ئه هی وه ش ئهیو ئه، نیزانیموومان ب بت هه  ده هی ش ههیک هییتڕاس
ر باس و   به  بخرنه اوهیالۆژیدیتی و ئا هیزبایڕ و ح روباوهی بی  ڕوانگه ناکرت له، ندن به  وه له گه
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کۆوهانازییود نان و پاخ، ی وه نهیلت  پند  ی چه ڕه ر الپه سه دا له هییم دوا کوو له روه هه،  بخور
و  اسی ئهیتیی س هیسا  کهان فنیڵ  و کۆمهسار کۆڕ یم ف  بوترت مادهکا وه نه.. نی کرایک تب هی امهڕۆژن
ت  ی دا و وتی ده ارهیبت وره ا برای گهی خوشکی زار ک شیوه هیبن بهی  کوردستان بکه با وه ئه،  ب  
 کا ـ بۆ ش نهیش نگب په  ره انمان ـ کهیموو ژ  وههت ئاوازک بخون ک له هیر   و ههالکتانیامی دق شه

 ـ  وشتی کوردانه ک خوووڕه  ئاخردا ناچار بین ـ وه وجا له ئه.. نی رخان بکه کدی ته هیالکتی یفربوونی د
   !. رپشک  سه ن بهی  بکه زمانیکی بگانه

ر زمانی  انبهر  به شدا ـ لهییتا ره بی سه کته  قۆناغی مه تا له کان ـ هه زاره  شوه هی ه هه ک چۆن  وه
واتای ، زار ک شوه هیواز بۆ   بکا بانگه نده زه او وا مهی پ هی ه ش ههیئاوا،  وه هت بکرنیق، دایسم ڕه
ا یانت تا دنز ده،  زمانناسی ئاگادار بت ش لهیکی تۆزقا وه ئه.. گرت  خۆ ده کان له هجه وچوونی لهن له
  . جاغی کور نابیت وه وبت ده  ده ز هجه ا بت لهیدن

گی  م ڕه  هه خۆی که سمیی  ڕه زمانی واز له، اویی  خهی ما و خۆزگه  ته ش بهی له و گه ن بۆ ئهیر  ئافه
  !. رت گهنامان ی ئ  لهسکیمای ن  ته  و بهنتناه،  ری داوه ش بهیم  و هه وهداکوتا
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