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  . طةورة كوردستاين بة ناوي
soransa@hotmail. com  

  
  ، بوة ي} كيسلينط{  دةنكة نؤأوصذ خاكي جاشي تاقة
  ئةكةم  }شني{ و } ئةلف{ و } جيم{دأكةجاأي  بذاري من

  ، دپسؤزية جةوهةري كوردي شةكري خؤشي تامي
  . ئةكةم ناشريين و تاپ و فسٍوس خوصن تاپي لة تف

  
  . خؤمة هةپبةستةكاين لة كة، هةپبذاردن بؤ} باغي ذين{  شصعري ثارضة هؤنراوةيةي سةرةوةم لة ئةم

   
  

  سؤرانسؤران. . سس. . حح  ......؟ ؟ ضيضي  دةپصندةپصن  زلةزلة  بة جاشيبة جاشي
  
  

 الدصي خةپكي ناوضةي و} قةيتة{  وتوة ثصيان بة تةوسةوة كة، كورد قوپيت و سةپت كوأصكي دةپصن
 زؤر بة، }طةورةيي قةپافةتة  لة مةبةست{  دا طةورة رةزاشاي سةردةمي لة،  بوةكوردستان رؤذهةپايت

  . سةربازي خزمةيت بو براوة
  

 لة، ناردويانن كردوة و شارةودةر ضةشنصك بة كورديان سةربازطةيل زوربةي كة بوة داب وا كاتة ئةو
 لة كة، تةورصز شاري ةوصتةدةك رؤزطار جيفةي بؤ ساردةش هةناسة ئةم. بكةن خزمةت ناكورد ناوضةطةيل

 بة كة، توركن هصندة شارة ئةم توركي. دادةنرص رةبةن توركي تةواو شارصكي بة و ئازرباجيانة هةرصمي
 ئةوانيش زماين، هةر ضون بص. } جصلدم{ دةپصن  طصلدم و بة}طةند { دةپصن  قةند بة، } تورض {دةپصن  تورك
  . دادةنص زمانصك هةمو بؤ رصز كورد و زمانة

  
 دو ثشؤي مانطصك ماوةي لة بصجطة و دةكا خزمةت سةرباز تةورصز وةك لة قةيتة، رةبةق دو ساپي نزيكةي
 قةيتة، و بصطاري جةزرةبة ساپ دو لة ثاش. دةبص تةورصز سةربازطةي لة دةورةكةي ثامشاوةي، ساپة

  . خؤيان طوندةكةي بؤ، كوردستان بؤ دةطةأصتةوة و دةثةأص شةريت
  

 دوسص تا. ماپةوة دةيبةنة قةيتة و بةرةثريي دصن، تةرةكةمة و ض جريان ض، ناسياو ض ،خزم ض، دص خةپكي
 بة خؤي و بوة ئاوايي سثي ردصن كة لة ميوانةكان رؤذصك يةكصك. ميوان لة ثأ دةبص قةيتة ماپي، رؤذ

 تةورصز ريشا لة دو ساپ ضون رةنطة، قةيتة كاكة” : دةپص  دةثرسص قةيتة لة، زانيوة زانصكي لصهاتو توركي
؟ ضي دةپصن كةر بة توركي زماين بة بپص بزامن! باش كوأي. ؟ بزاين زؤر باش توركي زماين، كردوة خزمةت

 هةمو، } ثأم{ توركي دا ضؤمل  لة من! حاجي مامة تةماشاي” : وةپام دةداتةوة  قويت بة قةيتة زؤر. ”
 جاش بة ئةي دةي. واية طيان تةواو ةيتةق ”: دةپص  حاجي. ”} يةششةك {  دةپصن كةر بة توركي دةزانني بة

 مامة حاجي ”: ويت  ثةشؤكاويةو بة، هصنابو كوريت توركي زماين زانسيت كة قةيتة ”؟ ضي قةيتة دةپصن
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 خةپك. }يةششةك { دةپصن  بةويش ئةو كاتة جا و دةبص زلة دةطةأصن تا تةواو لصي، دةرص درؤزن ضاوي
 بؤتاين ئصستا من و كوردي فؤلكلؤري نصو قسةية كةوتة كة ئةم، جوان بو ثص قةيتةيان وةپامةكةي هصندة

  . دةطصأمةوة
  

، لص كرا كورتاين و بو جاش زلة كاتص بيالمانص، كوردي دا زماين لة، ئصوة بري و راي بة! قوربان طيان ئةي
  ؟ ضي دةپصن ثصي

  
   

  
  
 .  
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