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  . وره  ناوی کوردستانی گه به
soransa@hotmail. com 

   2706 رمانی خه ی 4 -تاران 
  

  سۆران. س. ح. ...  روسیا بوه،  الی کورد میشه هه، روسیا
  
  

  :  وتوومه، کدا یه  هۆنراوه  له  مژه زۆر له
  . بو ت نه د قهلی کور خر و بری بۆ گه، ورچی قوتبی

  . م که یی پۆتین ئه کمه چه باری ناله ی زر مه ستی هه
   ؟کوێ   له یی کورده ست و بازوی پاه ده ز هومدم ئه

  . م که ئه ستالین  ئه خاسی کاکه داسی باسی تازه
وسیای  ر له،   وه سۆسیالیزمه و تاوی کۆمۆنیزم هه ڵ هاتنی هه یانی ربه  به کورد له لی گه،  وه  داخه به
روسیا یا   وتی   یه ته نا روانیویه نگر و پشت و په الیه، داشدار ک وه جار زۆر،  کان سزاره می رده سه
  .  و کاته تی ئه تی سۆڤیه کیه یه
،  بۆ ونه.  ته نگی داوه ره، رانی دسۆزی کوردیش دا  هۆنه زۆر له ی  هۆنراوه له،  ره  دخۆشکه چوونهۆم ب ئه

مردی   پیره  ناوبانگ به به، یفی قازی نی سه سه بولحه تی ئه زره حه، زن مه قانعی یمستای رۆح ماموه
روسیا ، بوون ما ته به  تاووکه  زۆربه مووایان هه، ک ژار و ک و ستا هه ر ماموه روه سه، موکریان

شاعیرانی    له خنه رهناب ، وسته هه م ئه بۆ گرتنی   ئمه دیاره. ڵ بھنی کورد هه بۆ ری ئه نگاوکی هه
  مه ردده و سه بوون و ئه لی خۆیان گه ست و بۆچوونی هه ی وان ئاونه ئه چون بگرین، خۆمان ویستی خۆشه

  .  روسیا بوه  به هیوایان زۆر، کورد دا لی گه  نو له
  جاران که  وایههی م ئه، ...و رتۆتریپ په و و سکه  مه د ساڵ چاو بین له ی سه  پاش نزیکه ئستا له، م به
  ته بوه، کاندا زموون و گۆڕانکاریه ئه، یدانی تاقی کاری  مه  له  ورده ورده،  و بوه ک کو پته وه

  . ماوی و هیچ هه کی زۆر بۆش و یه تراویلکه
   

  کان چ کوشتارکی رووسه، ڵ دا وه هه نگی جیھانی کان و جه مانی سزاره  زه له  که، ڕم  گه وه با جارێ له
  . ددامی سپی کرد ددام و مه روی سه،  و روسیا روسیایه ئه  راستی به.  خاکی کوردستان کرد نفاالویان له هئ
زۆر ب ،  درۆیه  نه  به و گشته ڕای ئه ره سه، کوردستان دا  دمۆکاتیکی ماریۆک کاتی  له، مجار ئه 

دی  حمه  ئه شت بهۆفر ن وتی بۆگه  نه ره هند ئای   چه  به،  کۆنفانسی تاران دۆزی کوردیان له،  رمانه شه
  و گشته ئه،  مل ره زا شای هۆمه ڕه مه تک بشک و حه،  کۆماری کوردستان ی که وه  هۆی ئه بوونه و !!!وام قه
 ریان فه  نه11،  ی ئمه  ماه بنه  نیا له وک ته  شه  تاقه  به!قوربان گیان... چی و چ و  دار دا له ی که خه
   کورته ته رفه م ده وێ و له  ئاوی زۆر ده ویره م هه ئه، الم  به! نفال خۆ شاخی نیه  قوربان ئه به. هید کرد شه

ک  وه،  دا و کاته ت له تی سۆڤیه کیه  کوردی یه پشت کردنه  که، م که  ده ند ئاماژه وه ر ئه هه. دا ناشلرێ
  . ر بوون ردووکیان رووخنه  هه  که– دا 1975  له، مر بو بارزنی نه  له، ئران  شای پشت کردنه

  .  ر روسیایه هه  که، روسیا نیشانی دا دیسان، بۆ روسیا رۆک ئاپۆش نا بردنی سه کاتی په
سی  فه  نو قه نه  بخه گورگه  ددامه سه ریک بوون خه، وان تی بووش و بیلر و ئه زره  حه که،  کاتک تازه
 - نیبگ  راغ دجله ی قه یه و فریشته لهیوت   ئاسمان و ده چوه ن هاواری دهڤدیمیر پووتی، ری دادگه قی ره
  . !!! ته که ره خر و به رۆسیا بۆ
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ست  نقه  ئه لی به پاکی ده،  لوبنان و فن و فیسار له،  کانی روسیا وسته هه  ر بوایننه گه ئستاش ئه
،  دا وستانه هه و له کی چنیش خه کۆماری، ر زۆر جا دیاره. دارژراون، کورد ڵ گه تی له بۆدژایه
  .  روسیایه هاوبیری

   : کاره  و دوانی به زاره  هه قسه
   له پویسته، رمی کوردستانیش هه تی سته  ده که،  م بوایه ر ئه  سه دینه،  یه م راڤه ی ئه وه  خوندنه به
بۆ ، بزان و ر چاو بگرێ  به له، روسیا بوونی یفایل، ڵ روسیادا گه له، تی کردن وت و دۆستایه سوکه هه

سم   قوتبی زاران ورچه  هه له، ی که  هاوبیره خه و دانیل متان تی خاتو که سماه ی ده  لفکه ونه
ک  وه،  کورد ت به ره به روسیا سه لوستی هه، ر کات و سات دا هه له، دنیا بن.  بۆ کورد پیرۆزتره، حیز

  .  دژه نیر کارد و په
  ته بوه روسیا نه، یی دا نووکه هه ستنی رامیاری جیھانی  به م ئایا له ده، ش دا که  ئاخری نووسراوه  له

   ؟}لی روسیا   قه–ش  لی رووڕه قه{ ن  ده  ناوی که –لکساندر پووشکینی خۆیان ئه ی که قالالوه
   
   
   
  


