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   مه حه خاه ... !!خشن دهخۆییدا تی  سه ری ده وروبه ده ی چاوک به کورد که

  
و  رده جه، قۆکش و چهو دز هز ربه جهککی  تک خه ر میلله هه
ماراوو  ههروو،  ره  بهشتو ڕه ت و ب  رفه مده که،  وره و چه ته چه

ۆش و خۆفر،  بدڵپیاوکوژوری و  رسه سه، خۆر  شهب ئابوو
کبن و  یه ره و به ر تیره هه ر به سهرست  لپه نیشتمان فرۆش وهه

  ته و میلله  ئه که دا نییه وه  گومان لهبن وه ی ژیانیه پش قافه له
 و نامژن وای ئارامی هه کانیان هه هسیی  پ به میشه هه 
ردارو  سهتک  ر میلله هه..  وه مننه  دشکاو ئهانکانیشی وه هن

کی ساالرو دت  های نه وهسۆزانتی  سکی حیزبایه بیری تهب
ی خۆیاندا  مدیده لکی سته ت خه خزمه لهپشل بکات و 

ر  سه ست له ده، چ میش ملکه  هه ته و میلله ن ئه ی بکهتکار خزمه
 قوربانی  کاته کانی خۆیی ده هتا کوڕ هس رکی ده رده به سنگ له

کتر   گیانی یه ونه که ش ده ردانه زۆر نامه  وی که نهخزا بیدا به لقورت که ک قوزه هپارویبۆ 
  ..  خۆییدایکان ندیه وه رژه پیناو به دات لهبڕیان  شه ت به سه کاتکدا ده له
یاوو کچ داران و ژن و پ ژاران و نه ی ههت خزمه لهبت  نهیی  وه ته نهرۆککی  سهتک  رمیلله هه

  دانیه وه گومان له ،  بتدای گاکه کانی ناو کۆمه واوی چین و توژه و کوڕو منداڵ و پیری ته
 من و جده  بهخۆ ربه و سهتانی ئازاد میلله زاران قۆناخ له  هه کانی به  وه  نه گایه وکۆمه ئه
زۆر  بت و ئهی زۆر  چو خشته زان و له م و نه رخه مته و که ه  بوودهها مرۆڤی روه هه.  خۆشه نه
  .  وه ویته که یی دوور ئهخۆ ربه  ئازادی و سه له
و  وساندنه روانی چه بت چاوه  دهوارو ڕۆشنبیر زۆرتربوو خونده پیاوی له گلهتک  رمیلله هه

بت تا  ئه.  بکات رده واکانی پشت په ناڕه ی زۆری کاره زۆربه سات و کاره پۆکی و دیلی وژرچه
  .. اتک نهش  ت و فززهانگیدا نوقم بک ش و بده هه قاقای له بینه
 بت  ی توڕه یه و ڕاده  ئه یشته کانیا گه بردنی کاره ڕوه  به ی له نده ی گه تک راده ر میلله هه

ککی ناشیاو  تی و خه نگ گرتویه تی ژه سه کورسی ده،  وه  ڕۆژانی رابوردوی بکاته و بز له
  . بیت ی خۆی ئه که که ی خه خۆره ره  و سه سته ده ک به ی شیاودا کوته  جگه له

ی  وه وگۆمه  ئه ومه کابکه ی خۆم رابکیشم نه که ره ی به ش هنده) پ(، بم بادرژدادڕم نه
م  ر ئه گه م ئه  ده من هنده، پیاوان ی گله شهخۆ  بنشته م و ببمه ی تیا بکه له توانم مه نه

بات و  ساڵ خه) 45 (می رهه ی کوا به ی کورد ئه مواره  ناهه مۆژگاره  به ی من پاوپنییه باسه
  قوربانیدان

 تائستا دوو  گۆڕ که ی رژمی گۆڕبه که  ناوزڕاوه نفاله ی قوربانیانی ئه وه ی کوا هنانه ئه
   سوکاری کاک که له  جگه وه رمکیان لبھنته نیا ته  ته یتوانیوه ی کورد نه که خۆره  شره ئیداره

بجه  له ی کوا هه ئه. ک پت کردبت ریایه ده  له ک ئاوه یه ک جامولکه ش وه وه ئه که) سعود مه (
  ... کان بجه ه و هه 

م پاش  که وردستانه بۆ ک نیهزو کافام  ی ب ئاوه  پاوپی ڕۆژگاری ئمه م باسه ر ئه گه ئه
وتکی   ده وه وتی کارتۆنیه دهرو دوو سه  له کانه دوایه ک له ه ی  ماندوبون وشۆڕشهومو ههو ئه

ی  وه ک بگرن و ئه می خه ردوالیان ده هه  به هنن که میش پکده ری سھه تۆقنه
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ژیاندا  بت له ان نهخۆی ی له وه ئه.. ن ی بکه ده دوژمنی خۆیان ناوزه بت به کیانیشدا نه ته له
ی  وساوه کی چه ی خه و ڕۆشنبیرانه  کون ئه وت کوان له که ست نه گی ده نان و زینده

 ڕۆژگاری   له ئمه،  رگه  کاکی پشمهکوی له، ن بووانمی ه ست و قه ڕوانی ده چاوهکوردستان 
رگی  و مه ندیخانه یری به سه و  گرتوهتنار نات بوین تۆ بۆ ئیستا که پهختی تۆدا پشت و  سه
  .. یت که رخۆی من ده سه له

  ڤالبی /دانمارک / مه  حه خاه


