
!ئهر نوهئه25وهکورته

دژی ، ر ئهنوهئه21/8/2017رواری بهبهتیدا،یهڕی ھاوبیرانی کورداله
به،یهیی ھهوهتهکی نهیهئاڕاستهی ڕهئهایهبوئهنهکهوهپیرۆزیی نیشتمان

خۆیی ربهلی سهم کاتی ھهتی لهتایبهبه!کانی بهوهره،وجۆرهلهوتاری
!داکوردستانه

نیشتمانلهکانی ئازادیی مرۆڤ چمکه(ئهکهکدایهیهی رستهولگهخی لهکه
م، ) !شی ئهکوێ مافهله!پیرۆزترن

کی فویهنجام بهیان رستو ئهکهڕهخهم جۆرهکانی بیری کۆمۆنستی، سهسوفهیلهفه
وروپای رۆژھهگهبووهئه! خوریبهوهیان بوهکهشۆف ریسهگۆربه

کانی رۆژئاوای ی مرۆڤهزوربهت ئازادیش،بارهسه. کانیانبۆ چمکی پیرۆزیی نیشتمانهوهڕانهگه
ویستیی رداری پیرۆزیو خۆشهسبهچی ھیچیان دههکهله

وازی کام له.نکهئهوهکانیانهنیشتمانهر شانازی بهھهمیشهھه.بونکانیان نهنیشتمانه
ژین یا نیشتهشدا ئهازادانهئی لهبیانیانهوت ئهنانهته؟له

م تا ئهوهئه.بیننئهوهی خۆیانهکهانهمنیشتو بهر خهھه،کانیان وهمو مافهھه
وکوردی ئهر بهھه!!) ئه(بهی خۆی گۆڕیوهکهکوردستانییهزنامهگهرهکهشرهنوهکاک ئه

رداری زمانی سبهکا دهنائاگاییدا لهتی یهکهپیرۆزیی نیشتمانهوهئه!ی نوسیوهوتاره
ناخی نائاگاییو لهبه. سکردنیهکی دهیهپیرۆزیی نیشتمان، دیارده.ی نهکهنیشتمانه

ر سهلهزاران نمونهھه.وهکانیان،ک خۆشهوه،مرۆڤ
ن کردۆتهایدهکهیهھهوانهئه

رچی ھهکه) ک نیشتمانی خۆیاننه(ی خۆیان نشینگه
ویستیو پیرۆزیی سۆزیان بۆ خۆشهبه.نکهداو کاریشی بۆئهکهنیشتمانه
ستالین که.ک دونهیهک نیشتمانی ھهر یهمرۆڤ ھه.ندندایهسهرهپهیان زیاتر لهکهنیشتمانه

رسهستایهھه) جۆرجیا(ی خۆی کهنیشتمانهر تیپی بهوشکترین کۆمۆنستبو، له
،و، بهکهک تیپهنههبوویتیی جۆرجیاوهپیرۆزییو خۆشهلهوهئه! چهوتهکه
میسر له،ونیلی عهد عهمهمحهدوڕیهری ناودار،کچه.دیبور نهی ھهو تیپهندامانی ئهئه
انیا کنوسینهک لهوهزانینیشتمانی خۆی ئهی بهر کوردستانچی ھه، کهبوهورهو گهدایکبوهله
یتان ڵ شهگهم لهرچل ئهچه.و دوانومهنا دیومهڤیهله1962کهرئهده

ری زیی نیشتمان دروستکهویستیو پیرۆخۆشهواتهکه..ماکهم لهیمانی بکهھاوپه
بۆکهوهکهیشتمان لهویستیی نراسته.وهوانهک بهنهستو سۆزهھه

کو ناو ھه. یهر ھهبونی ھهم یازۆر،، کهو پیرۆزییهئه، بهجیاوازه
.رناکرێسهیان لهوانهئهکهیهن ھهگمهده

ر گهی خۆی، ئهوهدرۆخستنهبهکیو دژیهلهی نیهھیچ بایه،کهنوسینه
ک شی بهکهکۆتاییه. !کردئهر باسیشم نه، ھهبوایهتیدا نهڕی ھاوبیرانی کوردایهله

منیش . ھهمو ھهله: یهوهئهشکهراستییه! ستھهویناوهناکه
:وهمهدهی ئهکهستهوهیهھۆنراوهم به

خۆشترین ماچ



؟چ جۆرێ ماچ خۆشترینه

؟رِو پاراو و شیرینهته

؟نگوینهكر ، یا ھهى شهشیله

وان؟ت ؟یا ناوچهسه

رگۆى مهسه

وت ؟ یا داپۆشراو ؟ندامی رئه

نیگاى چاو؟به، یا ببینرێوێسكهردهبه

ن ؟گمهن ؟ یاخود دهبهزۆروزه

نكهِرمهھیچكامیان باوهبه

*

مكهژاوهكرد كهیئهلهئاسمانا مهبه

مورو تهپرچى خاوى ھهله

مترس و خه

مرِو پاراوى دهماچی ته

*

شارانی ماچبارانابه

جواناناپۆلیناو شهبه

زاران قۆناغم برِىھه

م گه

ناراكهله

شاراورهندى گهناوهله

الركی شۆخی تهبوریزه

ورارگی سپیی بهناو بهله

ر فهسه



ورامی ھهناو دهمیان لهده

ى زستانچله

ھارستانرۆژانی بهبهچهئه

*
ھاویناله

دیمهله

وزی نیاگارام کانی سنگی سهمکهمه

گرتو مژی

کانیر پرژی تاڤگهبهله

زانی وامئه

و مرۆڤ تیایاھهبهرهڤهم دهئه

!ژیتا ئهھه

ملی سرکی خۆزگهچی مهکه

یبور جوکهھه

مکهبۆخۆشترین 
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