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  هةذار خؤشناوهةذار خؤشناو ...  ... م نية بؤ ئةو ثياوة نةخؤشةم نية بؤ ئةو ثياوة نةخؤشةالَالَئةوة وةئةوة وة
  

م لة ئازاري نةتةوة و خاكةكةم بة زياد بص وا الَبة، نالَهصشتا مصرد مندالَ بووم نةطةيشتوومبة هةذدة سا
قولَ دةبوومةوة نصو ئاثؤِرايةك مةطةر هةستيارةكةي خؤم نةبا ئةطةر نا ئةوة دةبوومة ِرؤبؤتصكي 

  .. . وي خؤي طرت هةتا با نةي باالَان يا ئةوةتا دةبوومة ئةوةي كبةردةست ثارتةك
بؤية منيش ، نة ووتارة شصوةي خؤي هةبص، مصذوو نة شيعرة و نة ثةخشان تا بة زماين ئيلهام بدوص

  ، ئةوةي مةبةستمة تصتان بطةينم بؤتان دةنووسم
نةيتواين ، ي طةورةي هةرةس ثصهصناكة لةبةرضي شؤِرشصك، زؤرم ِرةخنة لة بةِرصز مستةفا بارزاين هةبوو

 كة واز هصنان لة خةباتة نةيتواين جةنطاوةرةكاين دلَنيا بكا بؤ ئةوشتةي كة دةيةوص بيكا، بةردةوام بص
  .. . لةم ساتةي دا

وة ياخود ئةنيت ثارتيةك ، ئةوة بنووسصتةوة وةك مصذوو نةك بؤ ثاريت و يا ِرازاندنةوة  كةسصكيش ئةطةر
نةم ديوة بؤية منيش ،  ماكدار كردين مصذووي ئةو سةركردة كوردة كة دوو شيت جياوازنبؤ لصداين ثاريت

  .. . دواي وةرطرتين ئةو دوو اليةنة و هاسةنط كردنيان بة بريي خؤم ئةوة بارزانيم خةتابار كردوة
 كارت هةذار كتصيب ئيتالَي قورس خبوصنةوة تا زمانةكةت بة هصزبص تؤ هاوِرصيامن لصرة هةر دةيانطووت

  ئصمة ثةرتوكصكت ثصشكةش دةكةين بة دياري ِريذينالَةكةي فةرةنسية و كراوةتة ئيتالَي، ثصية
نووسةرةكةي هونةر سةليمة ئةو كوِرة " ضةكةكةي باوكمة"يةكةم ثةرتووك بة ئيتالَي خوصندومةتةوة 

  مةردة ِرياليستة ذياين خؤي دةطصِرصتةوة
م الَان كةن بة تورك ئينطليز هاتن ئصمةيان كرد بة عصراقي بةبابريم دةلَص هةر كوردم عومساين هاتن مب

  هةر كوردم
طوند بووين مام ثصشمةرطة بوو جاشةكان كة كورد بوون هاتن كوشتيان و بة ثشتةوةي  دةلَص لة

 دةست الَتني ضوينة ئةو شارةي كة ذةنةِرال بارزاين باالَهة!!! الندرؤزةريان وةكرد و لة ناو شارطصِرايان
 سةرةكةي كة من مندالَ بووم شتصكي ِرةشم دةبيين خةلَك دةخواتةوة ِرؤذصك، وص بة ئازادي دةذياينبوو لة
  .. .  ديتةوة بة زمان دةملصسيةوةسيفؤنة

ثصشمةرطة هةر شةِري ، م دواتر خيانةيت لصكردينالَلةطةلَ حوكمةيت عصراقي بة ئصمة ئازادي مان وةرطرت
ت فرؤكةي ئةمريكي دص بةرطريميان لص دةكات الَوردستان بوو بة ووبامب دةهاتةوة مالَ دةيطؤت ك، دةكرد

  تا ئاوارةي ئصران بووين .. . ِرؤذانة ئةوةي دةطووتةوة
  كة كايت ثةمياننامةي جةزائرية

بؤ ئةو طةلة بؤ ئةو سةركردة بؤ ئةو هةموو ، كاتص ئةم ثةرتووكة دةخوصنيتةوة دةطريت طريانصك لة ناختا
  .. . هةناسانة

ضونكة بارزاين ، زؤرم هةز دةكرد ئةوانةي دةيانةوص ِراسيت ئةو مصذووة بزانن ئةو ثةرتووكة خبوصننةوة
  ، ئةو كةسة نية بةم شصوة نووسيين تاوانبار كردين ئاِراستة بكرص

  بؤية بة زماين تؤ بؤت دةنووسم
تؤيةك ئةطةر وةك من ، ئةو ثياوصك بة ئةندازةي تةمةين ئةو كةرمي موكوريانة خةبايت بؤ كورد كردوة

دةكةم بينووسة بة زماين نووسني نةك الَ بؤ واwww. kurd. itهةزار ِرةخنةت لة ثاريت هةية ئةوة ساييت 
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وصنةيةك كة سةرؤك سوثاي ، ئةو بص شةرميةي كة ئاراستةي ثياوصك دةكةي كة مصذوو شانازي ثصوة دةكا
كوردستانثؤستصك كة ئازادة لة ئازادي تر بؤ ، وة تةلَخي بص ذيري خؤيت دةكةييت كوردي بوالَوو

هيوادارم بضيتة ! ضؤن ئةو وصنةية وا لص دةكةيت؟! تؤ مرؤظيت؟! تؤ كورديت؟، نةخؤشي خؤت دةقؤزيتةوة
من نة زياتر دةنووسم تا بلَصم بةِرصز ، ضارةسةري طرفتةكانت بؤ بدؤزصتةوة تا ي دةرونناسالي ثزيشك

وة نة ثصويسيت بة نووسيين كةسص هةية تا ثاية بةرز ، ستةفابارزاين كصية ضونكة مصذوو دركي ثص كردوةم
مةبةستمة كوردستانثؤسيت ، مصكي من هةلَطرصالَمي تؤيةكيش دةدةمةوة تا نووسينةكةت وةالَوة نة وة، بص

نكة ئصستا سةردةمي ضو، ونةكاتةوة نةوةك خةلَكي تريش نةخؤش بنالَئازيز نووسيين كةسي نةخؤش ب
كايت جينجِرؤك وةشاندن ، تصكؤشانصكي زانسيت و كوردبوونة كايت ملمالنص و خؤ خواردن و خؤ قِرين نية

  .. . نية لة يةكتر ئةوة تورك و فارس و عةرةب و وةك تؤ دةمان هاِرن ئةي هاوار كةي دةبينة كورد بؤ كورد
  د بةكارنةهصندرصهيوادرين كوردستان ثؤست ئازاديةكةي بؤ لصداين كور

  هةذار خؤشناو
hajarkhoshnaw@yahoo. it

  
م وةك ئةركصكي ثصويست بؤ كورد الَئةو نووسينةم زؤر بة ثةلة نووسي بوو لة بص كايت و ماندويي بة

وكراوةكاين دةنصرم ضونكة الَبوومن هةر ضونصك بص ئةطةر دوو ووشةش بص وةك خؤي بؤ هةموو دةزطا ب
م الَو هةمان كات بؤ كوردستانثؤستم نارد بة، ةي ئةو نةخؤشة دابةزي من نووسيومئةو كاتةي نووسينةك

   ئصستاش وةك خؤي دةينصرم بؤ هةموو اليةكوي نةكردةوةالَديارة ب
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