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م  تا به .. ین که  و میژو تۆمار دهڕت گه مدا ده کوردی له ده ی زماننمان به ته وه ین و له ی هه ته وه  له
 (  و )عروبه ( کانی  نگه هه روی نه ڕژته  گه له خونی ئمه به خوڕ ده جۆگهیشتوین ،   ش گه رهڕۆژگا

ر  رانی کوردستان و سه اشی ئاشی داگیرکهکرته بار  دهئیمهئسک و پروسکی . وه  ه) فارس ( و ) ر  ته ته
!!! یانه  سامانی ئمه حه  

ک له  یه شوه ین و بگره زیاتریش به ی پ نابه په.. باک   ب و مژه ردا خۆمان گه رامبه به خابن له  مه
! مان سورن  سته خوینی جه ین که به که شیان ده و شمشرانه و ماچی ئهین  که سخۆشیان ل ده کان ده شوه  

ب و تورک و فارس  ره چی عه لیل و مل که بت زه ر بۆی نوسیوین که ده ده ی که قه وه  هۆی ئه   ئمه به
و دوژمن و  م و زوم و زۆری ئه ته و نابت له س بوه  نهش  د ب بهک له تاکی کور ریه ، بۆیه ههبین 

 دا   شه م به ریش وای کردوه له ده  قهیه ، نزگه مم مه که شی باشوری وته  ، منک که بهرانه داگیرکه
  . بینت  سه ده  ب و کۆیله و سته ژیردهش  ت دار ، ئمه سه  و میر و دهردار سهب  ره عه
 و  وکینه وه ڕق نگی دابته ی مشکمدا ڕه ی الی من له بۆته وه کانم پشکاوه ، ئه ی چاوه ته وه  له

که ب هچ  )  کن ر یه مویان هه  هه  چونکهب ره کانی عه  شۆڤنیهنھا  تهناشم( ب بوه  ره تی عه دوژمنایه
یان کردوه  ، پم وانیه  یانژاندوه و پیاده لی کورد هه گه  بهق رهه ده ک یه وه پۆشکردن و سکردنه رده هپ
مان  هاتبت ئه ی ل بکردنی ئمه ک و تاقه شوازک که بۆنی ق کردن و بنه  ڕگایه دا  تاکه و پناوه له
  .وه کردبته نه و تاقیانر  به یانگرتبته بردبت و نه نایان بۆی نه په
کوتین و خۆڵ له  ما ده ی ب بنه کی درۆزنانه تیه هۆی برایه نه ده ک الیه و یهدا ئمه دیین  وه پای ئهله 

ی مژومان  نده رمه وه خۆمان شه که ین ، که نازانین له الیه که چاوی خۆمان و ویژدان و مژوشمان ده
) کانمان  به ره عه( ا ستی بر ده ین که به که  ده هیدانه و شه ر به رامبه وه ناپاکی به کی تره ین و له الیه که ده
! ت شایانین  قه هه کانیان که به ته عنه ر تف و له ینه به خه هید و تیرۆر کراون و ڕوی خۆشمان ده شه  

کانی  به ره شی عه دهماری مژودا ، باس له  ه شادهوه ب م ، زیاد شۆر نابمه دو ناکه ڕابر   من باس له
 )رکوک  که( و ) قین  خانه(  خونی کوڕانی  ی  باپیرانیان به که هراویه  ژه ره نجه م که چۆن خه که مۆ ده ئه
و قیبله  وتبت و ڕوه ست که ر ده ناسیان به کان دیلی خوانه حابه ی سه وه ک ئه ن و وه که سور ده) زاخۆ ( و 
بن ،  ریان ده سه  
.براون  رده و ده ندانی تر به ن ، ئاخۆ چه م ڕۆژگاره ی ئه ند ڕوداوکی دیار و دۆزراوه همانه چ  ئه  

له ر  ده  ، بهالل   الوی شاری زاخۆی ده3ربینی  قین و سه هید کردنی پۆل الوی کوردی خانه ئاخۆ شه
ی ترمان  بۆی  وه دنهفسیر  و خون و الوه چ ته ی عروبه به رستانه ز په گه ی ڕه ژاندنی ڕق و کینه هه
بت  ؟ ؟   هه  
پ کردوه ،  له مژه شمشری  ست مژه ده تیان له وایه ته ڕی نه وانه شه وه دنیابت که ئه بی کورد له   ده

بیاری   به!قرتنت  ماری کورد بونمان ده سمت  و شاده ی بونمان ده دریت و سینه دمان ده  له عروبه
  !لیانه  سامانمان حهر و   ش له مژه سه عروبه

ته درۆزنانه داتاشراوه  و برایه ڕت و توڕی ئه په وی قوی ڕاده تی خه فه  ی کوردیش له خه  ئاخۆ که
کانمان له  به ره وره عه ستی برا گه ده هیدانه ناکات که به و شه زاری خونی ئه رمه دات و خۆی چیتر شه ده
.ری پارزگاریدا ڕژاون   نگه سه  

های کات که ساه  ده تیه تری برایه و چه   ت له فره  و نه وه  ئاگا دته ی به  کورد که  ئاخۆ   
.کرین   دهڕاج  و ههبیین و ڕیسوا کوژرین و ده ژریدا ده ساه له  

وه  جلی کوردیه ن به م بکه ره ستورن ، با که یه و پیی پشت ئه تی هه  برایه ر بوایان به ی گه وانه  ئه
ی چیتر ئاگره  وه ن ، بۆ ئه رکوک بکه کانی که بنشینه ره  عه که ڕه ب نشین و گه ره کانی عه ی شارهردانک سه
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واهی بۆ   گهوه ویژدانه وا به پکران ، ئه  نهخت یارتان بوو   ر به گه بت و ئه خۆتان دورنه سوره له
ن  ده کانم ده قسه  
ی  رده کریت له ژر په یه نه مدیده تکراو و ستهو ته ماف زه  م میله ک له سته سه باچیتر جاوبه  به

.وه ژیاندا  تی و پکه دیمکراتی و برایه  
ستیان   ده کوشت و بمان به  که جگه لهب ره ی کورد و عهتیه  و برایه ت له فره زار نه ت و هه فره   نه
!!! بینیوه  والوه خر و خۆشی ترمان لیی نه به  

 mehdi@kurdistannet.org 
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