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خةونة سياسيةكامن . ةكةم جارم نةبوو خةوين سياسي ببينم، پثش ئثستا سةدان خةوين سياسيم دييوة

هيچ ئاصؤزييةكيان تثدا نيية تا لثكدانةوة هةصبگرن، ئةوةي لة دةروومندا كؤدةبثتةوة، ئةگةر كامت هةبث و  
دةينووسم و بةوةي بثدةنگ نةبوومة لة ئاسيت ذووداوةكاندا ئاسوودةم شتثكي لةسةر بنووسم ئةوة 

ئةوةشي كة ناينووسم، جا بة هةر هؤيةكةوة بثت، لة دةروومندا پةنگ دةخواتةوة و زؤر جاران يان خةومن . دةكات
ةناو سةرؤكي  ل. لة خةونةكامندا زؤرجاران سةرؤكي وألتان و حيزبةكانيش دةبينم. دةزذثنث، يان خةوين پثوة دةبينم

زؤر جاران ئةو  . حيزبةكاين كورددا مةال مستةفاي بارزاين و كاك عةبدوصأل ئؤجةالن و، كاك مةسعود و مام جةالمل ديووة 
خةونانة بؤ هاوسةرةكةم يان هاوذثيةكم دةگثذمةوة، بةألم چونكة خةونةكان تةواو سياسيني و پةيوةندييان بة گةلةكةمةوة  

 . انسؤر بيانگثذمةوةهةية، پثم باش بوو بة بث س
لة هؤصثكي بچكؤلةدا لةگةص چةندان كةسي تردا دانيشتبووين    . چةند هةفتةيةك پثش ئثستا مام جةالمل لة خةومندا دي

پثش ئةوةي ئةو دةمي بكاتةوة چةندان كةمسان داوامان لث كرد  . و مام جةالل هات و دةيوويست وتارمان بؤ بدات
لة جثگةي ئةوة دةستمان كرد بة ذةخنةلثگرتين و هةموو ئةو قسانةي .  دةصثتئةو بثدةنگ بثت، چونكة دةزانني چي

من  . كة لة دةزگاكاين ذاگةياندين عةرةيب و جيهاين كردووين و بة دصي هيچ كوردثك نةبووة، دامانةوة بة ذوويدا
ة پشت بة زماين  زماين كوردي زمانثكي الوازة و ئثمة هةر پثويست (لةسةر ئةو قسةية سةركؤنةم كرد كة گوتبووي 

ئةمة قسةي سةركردةيةكي باوةذبةخؤ و : ، پثم گووت) عةرةيب و ئينگليزي ببةستني بؤ فثربووين زانستةكان 
هةر  . زماين كوردي بثخاوةن نةبوواية دايكي زانستةكانيشي پث دةنووسرا و دةخوثندرايةوة. باوةذ بة گةل نيية

ايةكي عةرةيب و توركي و جيهاين دةهثنايةوة و دةيدا بةذوويدا،  يةك لة ئامادةبوواين ناو هؤصةكة و شتثكي لة ميدي
ئثمة هةر بةردةوام بووين و ئةويش  . لةم خةونةدا هةرچيمان هةبوو پثمان گووت و ئةو وةألمثكي نةبوو بؤ گووتن 

 . هثدي هثدي خؤي دانووشتاندةوة و لة ژثر مثزةكةدا خؤي كووذ كردةوة و خؤي شاردةوة
ندان ئةندامي يةكثيت نيشتيمانيش هةبوون، ئةوان بثدةنگ بوون، بةألم دواي ئةوةي لة هؤصةكة لة ناو هؤصةكةدا چة

 . هاتينة دةرةوة دةستخؤشيان لة ئثمة كرد
 :تازةترين خةوين سياسيم

بةرهةم ساصحم . چةند ذؤژثك پثش ئثستا، بؤ جاري دةيةم يان زياتر، لة تةلةفيزيؤنةوة قسة چةندبارةكراوةكاين د
، جياوازي ئةم جارة و جارةكاين تر هةر ئةوة ) يةكثيت خاكي عثراق و عثراقي بووين كورد( دةربارةي بيستةوة

بوو، ئةجمارةيان قسةكاين لة شاري موسصةوة دةكرد و بة هةر سث زماين كوردي و عةرةيب و ئينگليزي جةخيت   
چ نةبث كاك بةرهةم ساصح، كة بة  ئاواتةخوازي ئةوة بووم هي . بة ذاسيت زؤر زؤر ذقم هةستا  . لةسةر دةكردةوة

ذاسيت شثوازثكي بث گرث و گؤص و سةرجنذاكثشي هةية بؤ قسةكردن بة هةرسث زماين ناوبراو، ئةم قسانةي 
بةألم ئةفسووس، يةكثيت و پاريت بة مام و خاص و . لثوة نةبيسترث، ئاواتةخوازبووم پثچةوانةكةي لثوة ببيستم

ذةنگة هؤي . ، كة دصي ئثمةي پارچة كردووة) يةكپارچةييةي خاكي عثراق (كاكيانةوة سوورن و سوورن لةسةر ئةم
بةرهةم ساصحم لة خةوندا بيين ئةو پةخنواردنةوةي ئازارة بثت كة لة ئةجنامي قسةكاين  . ئةوةي پثرث شةو د 

 . ئةوةوة گةمارؤي دابووم
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كورد دةيكةي، زؤر ئازاري كورد ئايا دةزاين ئةو قسانةي تؤ دةربارةي عثراقي بووين : لة خةومندا پثم گووت
 دةدات؟ 

بة ذاسيت ئازاري خؤشم دةدات، منيش وةكو هةموو كوردثك : سةير ئةوةية لةم خةونةدا كاك بةرهةم گوويت
 !خةون بة دةوصةتثكي كوردييةوة دةبينم، بةألم چي بكةم

سيت ئثوةية، ئةگةر ئثوة بؤ چي بكةي، تؤ ئثستا دةسةألتداري و ذاگةياندين دةوصةيت كوردي بة دة: پثم گووت
يةكپارچةيي خاكي  (دةوصةتتان دةوثت و ئثمةش دةوصةمتان دةوثت، ئيدي بؤچي هةر باسي ئةو شثرپةجنةية دةكةن    

 ) !عثراق
بةرهةم كچثكي بچكؤلةشي لةگةصدا بوو، كة پثدةچوو كچي خؤي بثت، لةجيايت وةألمي من بداتةوة . لةم خةونةدا د

ةسيت كرد بة گريان و منداصةكةش كة ئةوي دي وا بة كوص دةگريي، ئةويش دةسيت منداصةكةي لة باوةش گرت و د
 !كرد بة گريان

كة لة خةو ذابووم زؤرم پث سةير بوو، قةت لة واقيعدا سياسةمتةدارثكي كوردم نةديبوو دصتةنگ بثت بة قسةكاين 
كورد بثباكانة دةدوثن و گوث لة سياسةمتةداراين  ! خؤي، يان پةشيمان بثت لةوةي گوتوويةيت، نةخوازةأل گريان 

كةچي وا لة خةوين مندا سياسةمتةدارث بة كوص دةگري و هةست بة گوناه دةكات بةرامبةر بة گةيل  . . كةس ناگرن
گةل و . . پاراستين يةكثيت خاكي عثراق، نةپارستين گةيل خؤيةيت، نةپارستين كوردستانة(خؤي، چونكة دةزانث 

بة دةسيت ئةوانةوةو، ئةگةر نةيانپارثزن ئةركي مثژوويي خؤيانيان بة جث وألتيش ئامانةتثكي مثژوويية 
 ) ! نةگةياندووة و مثژوو نةفرةتيان لثدةكات

ئةوةي پةيوةندي بة . فرؤيد خةون بة پامشاوةكاين ذؤژ ناو دةبات، يان كاريگةري بةسةرهاتةكاين منداصيي
كاين منيش جگة لة بةتةنگةوةهاتنم بؤ مةسةلةيةك كة پامشاوةكاين ذؤژةوة هةبثت، دصنيام لةوةي خةونة سياسيية 

هي نةتةوةكةمة و، لة ويژدامنةوة هةصدةقوصثت و بةم ذؤژگارة لة بري و لة دص و لة دةرووين خؤمدا تاوتوثي دةكةم، 
ئةوةي پةيوةندييشي بة منداصييمةوة هةبثت، ئةو تةمةنة . لثي دةمثنثتةوة و پامشاوةكاين بة خةون دةبينمةوة

ي ئةپريليش 9دا بةسةرم برد، بؤية بة درثژاي ژيامن و، تةنانةت دواي     ) عثراق(ةي ژيامنة كة لة زيندانةكاين جوان
عثراق، تةهنا بؤ من زيندان نةبوو، بةصكو بؤ . كابووسي بةعس دثنةوة وثزةم و خةومن لث تاص دةكةن و دةزذثنن
ضخؤر، بةصكة لةوةيت بووة بة دةوصةتثكي كةصةگا هةموو كوردثك بة دؤزةخ بوو، نةك هةر لة زةماين سةددامي مرؤ

چؤن دةتوانني بةشثك بني لةو زيندانة؟ چؤن دةتوانني بة دةسيت خؤمان كوردستان بكةين . بةسةر كوردةوة
 !پثم ناصثن چؤن؟؟؟! بةبةشثك لة نوگرةسةملان؟
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