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 کورد سهرکردەکانی و ماند�ال ن��سۆن

 

 

 من وم، که نه پۆ و ل په له زۆرمدا و�ی هه من ،ئازادی بۆ بڕی دژوارم و خت سه ڕ�گای من

 کی چيايه ر سه به ی وه ئه پاش  که  وه دۆزيه م نه�نيه و ئه "م به ،دا در�ژه  ڕ�گايه و له کرد م �ه هه

 وا که ماند�ال نيلسۆن .وی بکه ری سه به ب* ده  يه هه تر چيای زۆر ڤمرۆ وی ربکه سه  وره گه

 ش�وازی به وا که نر�ت داده ش و"ته و ئه ۆکی سه مين که يه  به و  بوه دايك  له )١٩١٨(  سا�ی

 النيشدا گه د�ی  له و  جيهاندا  له ناوبانگه به ناسراو کی تيه سايه که  �بژ�ردرا، هه ديموکراتی

 سا�ی و ويسته خۆشه و خۆڕاگر خوازو ئاشتی کی تيه سايه که ، يه هه خۆی تی تايبه جيگای

 ئاشتی خه"تی تورکيا، دا، ١٩٩١ سا�ی له ههروەها خشرا، به پ* ئاشتی "تی خه ١٩٩٣

 پياوە ئهم مهردە، و سهربهرز قارەمانه، مرۆڤه، ئهم بهالم ماند�ال، نيلسۆن بهخشييه ئهتاتورك

 پڕە بيری بهخشندە، و ميهر له پڕە ڕۆحی ههموو که پيرەم�ردە، ئهم نهبهردە، ڕەشه

 من بۆ ژەهرە، من بۆ خه"ته ئهم فهرمووی جوانه، لهکانوپهپو وەك ههستی ،.لهئازادی

 ههفتهيهك بۆ چ�تب با بهرزە، خه"ته ئهم ب�9ت دەيهو�ت ک*.  کوشندەيه من بۆ دەردە،

 ئهم.  ڕەتکردەوە دز�وەی خه"ته ئهم ساکارە و سادە ەمرۆڤه ئهم به�*،. کوردە ب�9ت لهتورکيا

 فهرمی به بهيان�کی بوو سی.ئ�ن.ئهی ناوی که حيزبهکهی قهلهمدا، له ، تاوانبار به خه"تهيی

 ئادەميزادە ئهم يادمه له ههميشه کهسانهی له يهک�ک بۆيه. دەرکرد کورد و خه"تهکه لهسهر

 به خه"تهی ئهم ئهتاتۆرك ئهگهر دە��م ئ�ستا.  دەکهم پ�وە شانازی. سهربهرزەيه ههميشه

 دەگرت، لهگهڵ و�نهيان چهندەها دەگرت، وەريانب�دوو د�ی  بهخشيبا، کورد سهرکردەکانی

 خانووی به کردوويانه، شار، له ههيه زەوی یههرچ ئ�مه سهرکردەکانی پ�وەدەکرد، شانازيان

 هه�وەراند، ههموويان ههيه شار ناو جوانيهکانی و گوڵ هيواو ههرچی نهۆمی، چهند

 هردەشتس خهونهکانی هيواو ههرچی ، ەدەنهوەد همقه� وە"می گووله به ئ�مه سهرکردەکانی

 سندووقی له بيريان ههميشه که ئ�مه سهرکردەکانی.  کران گوولهباران .ههبووو سۆران* 

 به بهرانبهر ههيه کينه و رق ههرچی. هيني نياندئاشکراکر بو�ری ،دەشارنهوە م�شکدا

 بارووتيان بۆنی و مهرگ و ،فرم�سك و نههامهتی ئ�مه سهرکردەکانی دەکهن، يهکتری



 بۆ دەکات مهرگ چاوەڕ�ی ههيه ههژار ههرچی ، کردووە مرۆڤايهتی به پ�شکهش

  به ر رامبه به  که ی کارييانه خراپه موو هه م له بکات  تۆبه ب* ده مرۆڤ ڕۆح ی وه پاکبوونه
 وە ترين پرقيمهت ، وه ب�ته ده پاک شی سته جه هاوکات تی کردوويه خودا و تی مرۆڤايه

 به ئهساسيشدا له مرۆڤ چون بيرکردنه ئازاد وە کردن ژيان ئازاد مرۆڤ بۆ شت مهزنترين

 .بکات ژيان ئازاديش به دەب�ت وە بووە دايک له ئازاد
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