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  مبارمبار  هدی خالید خههدی خالید خه    مهمه... ...   !!کی واقیعیانهکی واقیعیانه  یهیه  وهوه  ری و خوندنهری و خوندنه  عفهعفه  الل و جهالل و جه  کانی نوان مام جهکانی نوان مام جه  کشهکشه

  
باس له ،  وه  و ناوه وه ره کانی ده  یاندنه زگا ڕاگه که ده یه ماوه

ک  ره رکۆماری عراق و سه ڕز سه کی توندی نوان به گرژیه
که به  کشه یانش که ر یه ن و هه که زیرانی عراق ده وه
تاوتوی  کشت و ی خۆی ده وه رازوی میزاج و لکدانه ته
می  که وت زیاتر قورسایی باسه مه ی که من ده وه  ئه!کات ده

یه  م کشه ی تری ئه که نیشان دانی ڕوه شاراوه، ر سه مه بخه
  . کان ڕۆی تیا ببینن مه ه مو قه  ڕای پویسته هه که به
م  ت میدیاکانی کوردی ئه  تایبه ر به گه  بوای من ئه  به

وا  ئه، وه سه سکی نوان دوو که نه قابکی ته یه بخه کشه
تی و   مرۆڤایه وره له دژی خۆیان و پیشه گوناهکی گه

  !ن که شیان ده که له یان و گه که پرینسیپه
  ندێ به  ههی وه ک ئه ک وه نه،  پ بونی جام و لژاندنی یه بریتیه له م کشه  ڕاستی ئه

  . وه داته ی لک ده وره ر پاروی گه ت له سه سه ی نوان دوو ده یه کی بچوک و تازه کشیه
م  ری له عفه دا بخشنین که جه کانه  دوای یه ک به یه  فاوه ه و کۆمه ر چاوک به گه  ئیمه ئه

ڕوه ! تی انی کردویهیمانی کوردست  کورد و هاوپه ر به رامبه تیدا به سه ی ده  کورته ماوه
ی  که  سیاسیه تیه رکردایه  پویسته کورد و سه بۆیه. وت که رده ی بۆ ده  که ی کشه که وه شاره
ک و  یه وه ته ی نه که گرێ دانی کشه ربھنن نگه ده ر ته  به و قابه یه له له سه م مه ئه

چونکه ڕاستی ، !وازدای جیا وه ته تی له نو دوو نه سایه ی دوو که  کشه ناوبردنی به
ی  که ته شیعیه تی حکومه سه می ده ره ڵ هه  گه له نوان کورده یرانی که قه یرانه قه
  . ری عفه جه
ی که له ڕۆژگاره  یمانانه ن و په و به خشک له وته قونه ری که عفه تاوه جه ره  سه ر له  هه
  کرد له لی کورد ده ر داواکانی گه  سه ی سپی ئیمزایان له ڕه ر په کانیاندا له سه تاوه نگه ته
خرته پش  ست نه ده، دا م ڕاستیانه ر ڕۆشنایی ئه  به بۆیه له، یمانی کوردستانیدا ڵ هاوپه گه
ماشای  دا ته ته م حکومه ی ئه  سایه وه له مینه قامی کوردی تا به ترس و سه شه وابونی ڕه

 کورد !ی دابنت ر دی ئۆخه  سه ستی له  دنیایی ده نوسی خۆی بکات و به  و چاره ئاینده
  ) !وه دیاره  ئواره و له تاریکایی شه (نی وته
مارگیری   کراو به ده ته بیر موتوربه ری و حکومه عفه ند فاوکی جه ستنیشانی چه ر ده گه  ئه
 ، کاربوون ست به وانه گۆڕینی سوندی یاسایی ده له، ین ی بکه که بیه زهه یی و مه وه ته نه

بژاردنی  مانی کوردستان و هه ڕله ی په وه  کاربونه ست به سمی ده  ڕوڕه بون له  نه ئاماده
وه وله گل دان له ج  دزینه خۆ، کانی ره مه یر و سه وتاره سه، رمی کوردستان رۆکی هه سه
 و دان کردن ی که بۆ ئاوه یه  پاره و به ڕاگرتنی بیاری دانی ئه، 58ی   ج کردنی ماده به

می  رده  سه رخان کرابوو له وه ته مه رهه ن کاک دکتۆر به رکوک له الیه ی که وه بوژانه
ر و پله دارانی پۆلیسی  فسه ک ئه یه  نشین کردنی ژماره بیاری خانه، الوی ی عه که ته حکومه

  بی باشور به ره رانی عه رمانبه ناردنی فه، که سانی دسۆزی شاره رکوک که بریتین له که که
ی  و بۆشاییه ئیداریانه ی ئه وه  بری پ کردنه رکوک له  شاری که زراندنیان له ستی دامه به مه
م  هرهه ڵ دکتۆر به   گه  و ملمالن له کشه، که ن و دلسۆزانی شاره سه کی ڕه  خه رکوک به که
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ی بی  وه م کردنه بیاری که، ی که کورده گرتن له جیگره پشت گوێ خستن و گوی ڕانه، ح ساله
ر  ری بۆ سه عفه وانانی جه رکوک و دواتریان هرش بردنی پاسه نتۆی که وت و چیمه  نه شه به

ی  ڵ ماوه  گه نده فاوه له وه رن ئه لۆ وه جا گه، یک فاوی تر الل و کۆمه وانانی مام جه پاسه
لیک ، ی کان ل ریکیه مه ی ئه وه ی و چاو سور کردنه که یی هزه و وازه رته ت و په سه کورتی ده

 و  ته م حکومه خش له کی هیوا به یه ش و ئاینده کی گه چ ئاسۆیه بت کورد  ده!وه نه بده
ت و  ڵ حکومه  گه ر له ست نوژم ناشکت گه ده، ڕێ بکات ش بکات چاوه مه تی دوای ئه حکومه

 توشی  وره  گهکی کوتکییه م و ده کانی پشتردا لک چونکیان ل دروست بکه ته سه ده
ی  ته م شوه سیاسه  کردنی ئه وه و پراکتیزه م جۆره بیر کردنه  ئه!م ش و خۆم بکه ئوه
ونی دروست بونی   هه بۆته زانین و زۆری ئاماریان وره  گه ب له پال خۆ به ره تی عه سه ده
ی کورد و  مه ئ ق به ره زۆریاندا ده ره شی هه مارگیری له ناخی به لتورکی شۆڤینی و ده که
مه چونکه  سته توانم بم ئه ر کردنیشی که ده سه و چاره  و ئاین و ئاین زاکانی تر وه ته نه

  . ن ده واهیمان بۆ ده ڕابردو گه
کوژریین و  ر زید و خاکی باو باپیرانماندا ده له سه، ین ی هه ته وه له ی وه رباری ئه  سه
ر  گه زانین که ئه ده ر به برایانمان زانیوه و تا هههیش، کریین  ده فه رکوت و خه و سه بن ده
ی که   وه دات به وابون ده ناو بردن به برا بۆ خۆی ڕه (شمان زانیون وره  براگه بم به ه نه هه

هیوادارم له جیاتی برا فالن برا  دا زۆرتھرن وان له ڕژه وره چونکه ئه یته برا گه یکه خۆت ده
ک برا بچوکیش له کاتی  وه  میشه  بۆ خۆشمان هه) !ار بھنرت ک ی دۆست به وشه کان فیساره

 و له  میشه وتمان کردوه هه س و که یاندا هه کانماندا له گه دانوساندن و داواکردنی مافه
موشمان بک  هه، یاندا نیشان داوه  گه کردن و ژیان له رۆسی خۆمان بۆ هه ش په وه ده

   به  مژه وه له  ئیدی کاتی ئه!کانمانین ره رامبه نکانی بهر  دژ و نه وه ئاگاداری کاردانه
 بژنگ  تاو به ری هه وه و چونکه به کانه ینه چاوی ڕاستیه که که خۆڵ نه ریش چوه سه

  !ناگیرت
ی  ی که کورد په وه م ئه به، رهات و میژودا زمون و سه ندین له ئه مه وه وه ده  داخه  ئمه به

و   بره! ڕابردوی  له رگرتن و وانه فر بونه ند وه په، کردوه و ناکات ی بۆ نهپ نابات و حیساب
ماشای ڕابردوی  ر ته لکیش گه س و گه رکه هه! !کانمان ی مژوه تاه وه دانه به دوپاتکردنه

وه  خونته کانی ڕابردوی نه ه ر هه گه. نگاو بھاوت کات ناتوان بۆ داهاتوی هه نه
ڕبونی  مۆ پاش تپه بو ئه ده. کی دروست بۆ کاری داهاتوی بکشت یه خشه ناشتوانت نه

ت و  سه  سالی ده13پاش  چک و ند وه ی چه وه ک له خون و فرمسک رشتن و بانه مژویه
م جار خۆمان  که مجاره بۆ یه مان بمانتوانیبایه ئه م دواییه ڕوه بردنی ئه ئھھزمونی خۆ به

ستانه درژ بکردبایه که  و ده ستمان بۆ ئه وه ده ر لوتکه ین و له سه به جۆرکی تر نیشان بده
، ) سته دنیام  ده م جۆره بونی ئه  نه ده له ه رچه هه (هنا ستیان بۆمان ده وه ده پاکه تی به نیه

بدا  ره ک عه  ته وتمان له س و که مان له ههمجاره شیوازکی تر خۆزگه بمانتوانیبا ئه
 سوک  مۆ وا به وانیش ئه تا ئه، دابایه ببژاردایه و هنده خۆمان به شل و شاو نیشان نه هه

   !زانن ممان نه و که
زگای  ت و ده سه ترین هز و ده وره گه، دا  سیاسیه وره م گۆرانکاریه گه  ڕاستیدا ئمه له له
کی  نی توانایه  هز بوین که خاوه ئمه تاکه، بوو هه مان رگه ر و پشمه اوهم تی و جه ڕه بنه

کاندا پ   سیاسیه شمان له هاوکشه وره کی گه ربازی و ئابوری بوین و پانتاییه باشی سه
ند  یانبوو چه ی هه وه وانیش ئه ئه، وان بوین کانی ئه مو هزه  بارتاقای هه به، کردبۆوه

ک هز  یه و ژماره) یی وره مزه (کدارکی ه چه ند کۆمه و چه  شانک با له عهر و  سه مامه له عه
  . وروپا بون مریکاو ئه کانی ئه ی ناو هۆتله وازه رته شاو و په وه ر هه  به ی له و حیزبۆکه
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، تاندم خوا بتگرت ه ت خه ر جارک هه گه ت ئه وه که ده کی کوردیم بیر هاته یه وته 
و جوره   له ئاینیشدا شتکی له!وا خۆم خوداگیر بم تاندم ئه ه لت خه و جار ههر دو گه ئه
ک دوو جار و  م ئمه نه  به! بدات وه وه پته ت نابت دوو جار مار له کونکه یه که ده هه

خۆزگه ، لمان ڕوی داوه یان جار  ده بگره به، ی داوین تنراوین و مار پوه خه هه س جار
ی  م جار مار پوه کردوه تا دوه ی مارملکه سمان ده بوین له خشکه مارانگاز دهکو  وه
   !داین ده نه
ی ئمه  وه کوژم و نایشارمه وه و ده و جاو سورکردنه شه ڕه کان له هه بیه ره  عه نه بۆچی الیه (
  ) ؟؟ترسان ده نه

کردن  شه ڕه  پم وایه هه!ستدایه ر ده  به یان له واوی ڕابردوی ئمه کی ته یه وه  چونکه خوندنه
، وه  باری پراکتیزه کردنه یته یخه  کاتی پیویستدا نه ر له راپه گه و خوڕین و بین کارکی خه

ی  که نجامه ره یت سه وت بکه سوکه ردا هه رامبه  به ی له م جۆره ند جارک به ر چه گه مناڵ ئه
ی  وه و شیرازه وته که ی ل ده که اکهکردنی باب و د ست دانی ڕز و حیساب بۆ نه  ده له
  !شوت کانیان ده ندیه یوه په

کانی   عراقیه ربیه بی و عه ههژ  مه نه ل الیه  گه وتنمان له ر له گفتوگۆکانمان و ڕکه  ئمه به
سنوری ، ی خۆنوسین همیمان له پیش خۆمان دانابوو مافی چاره ک هی سوری وه کۆمه، تر

نجامیش و له  ره سه، !بوو رگیز بۆ نه زاندنیان بونی هه که به، رگه و هتد پشمه، کوردستان
نھا من باس  وه و ته ردا فس بوینه رامبه ر فشاری به رامبه ورده ورده له به، رزی واقیع ر ئه سه
 له ناو  رگه پیرۆزترین ووشه ی پشمه ووشه، یه رگه ی پشمه وه م که مانه که ککیان ده  یه له
وه  نه یکه  دن و ده70 ئازاری 11ی  وتن نامه کو ڕکه مۆ وه ئه، ییماندا وه ته گی نهن رهه فه

  وه موو لکدانه م هه ئه، گات  ده رگه ی پشمه وه  مانه ی گوزارش له  که مه ئه، وانانی سنور پاسه
سالمیان کی ئی الیه له مه (کو وه وه یھنته تی کوردی ده رکردایه ی سه یه وه و پاساو هنانه

ر  گه ئه، یسوتنین وا ده رام ب ئه ر حه گه  وتی ئه؟رام ه یان حه ره حه  جگه پرسی ئایه
غدا   به ر مزی گفتوگۆکان له  سه ش که له مه ر باری ئه سه! !یخۆین وا ده یش بت ئه حه

 24ی  نی نیشتیمانی تا له ماوه نجومه ر ئه فشاریش خرایه سه، درا ر ده  سه بیاری له
به  رانی کورد بو به ی نونه ییه  نمره90م گۆڕانه   ئه!وه م بداته رێ وه کاتژمردا به ئه

رز فین  یشتن که بۆ کورد به یان و تگه که  کۆنه رمانه ر خه تر و خستیانه سه وتکی ستکه ده
م  یی ئهر ڕۆشنا له به! ڕاوک نیه لتورک و جگای ترس و ده وه بۆته که و له نزم نیشتنه

ت و کاتی  کانی کورد ناکات و تاقه ری حیساب بۆ داخوازیه عفه ر جه ک هه مۆ نه تزه ئه
می  پۆشکراودا وه رده شه په ڕه  هه خنکی به  ناوه اللی نیه که له ی مام جه وه مدانه وه

 چپه و ژر  شی به وانه سازی و ئه پشه، وت تی نه زاره وه، زیری ناوخۆ وه، وه میدیاکانی دایه
ریدا  عفه ی جه که ته کانیان له هاوشانی سیاسه فتاره ش ڕه مانه ئه، ن که م کارانه ده  ژر ئه به
هاوژن  کانی کوردا ده ی ویست و مافه که  ئاراسته دژه  و خرا به وره نگاوی گه شن و هه مه ده

  . !کانیان و پگه  ر و بنکه نگه ریکی زیاتر مکۆم کردنی سه وه خه و له والشه
تاوه  ره زانی و له سه ده یانم به دور نه وه کان و کاڵ کردنه  سوره زاندنی هه  من بۆ خۆم به

  زیه م درکه ر ئه  سه مگوت به میشه ده بینی و هه نی کوردیدا ده خنی وتاری الیه م له ناوه وه ئه
ری و  عفه ی جه اته خروق و ژماره زۆره ئه. ین ین و گویان پ ناده ده دا باز ده سورانه
له سوندی یاسایی  ف کردن، س س و به ی دوو که ی بریتی نیه له کشه که ته حکومه

ی  وه ڕانه  و گه58ی   ج کردنی ماده جی به تی و دژایه ی که قه خواردن و گۆڕینی ده
مام  وانی ن کی ساده یه مانه کشه ئه، کان زیره کورده تی وه رکوک و دژایه کان بۆ که به ره عه
ر  ترسی له سه مانه مه ئه، تکن ی میله مانه کشه ئه، ری نین عفه ی و جه که و حیزبه الل جه
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وت کردن و پیشلکردنکی  نواندن و ماف زه قی ناهه، ن که لک دروست ده ی گه ئاینده
کانی  ه سیاسی نه موو الیه بت هه  بۆیه ده !چن له تۆڕی جالجاۆکه ده،  بۆ داڕژراون رنامه به

ی خۆیانی بزانن و هیچ حیزب و   کشه موو به بت و هه وستی ڕونیان هه کوردستان هه
ی له  مۆ بت یان سبه مه ئه ئه! !گرت رنه وه)  خۆم دوره  سوره له ئاگره (وستی نک هه الیه
رت و ربگ ی وه ق و بورانه ق و ڕه وستی زه هه کات تی سیاسی کورد پویست ده ر کردایه سه

ش  وه ڕۆژی خۆی بکات و له و حیسابکی ورد بۆ پاشه به گوی دۆست و دوژمنیدا بدات
و  وه و جا ئه بینه کتر ده ی یه خه و یه سته ی ئمه ده مۆ ب یا سبه وه ئه مه که دنیاتان ده

  یانه ژ وه و پیکه مۆ ماڵ ئاوایی له ب بۆیه باشتر وایه کورد ئه تر ده که بڤه له سه کاته مه
وه  که بۆ لک نزیک بونه وه وژمه مان گوڕ و ته دون و به هه ی سته و ده مان ئه بکات و به هه

وه  تی و پکه چونکه دۆستایه، ستیان وه ده ک بیداته مۆ بۆ خواحافیزیه ستیان ئه  ده دایه
ر ئاوی  سهکی  ه  که ئدی چۆن به! زرت تایه دابمه ره ما و سه م بنه ر ئه  سه  له ژیانک

  ی ئۆبای خۆله گل دان له وره پشکی گه ؟؟کرت ده دی به کی ل نازانیت و چ تروسکه هیوایه
ر  ستۆی سه وته ئه که رخواردان ده ڕ به گورگ ده وام بون له مه رده م ڕاستیه و به ئاست ئه
ک  ردی وهقامی کو وه تا ئستا گوی به داواو ویستی شه تی سیاسی کورد که به داخه کردایه

 و  قامی کوردی بدرت و مل بۆ ئیراده مجا به ڕای شه بۆیه پویسته گوێ ئه، داوه  پویست نه
   ! بدات مانه و بیاری مان و نه ت ئه چ بکریت با میله ر که ماوه ویستی جه

  
  مبار  هدی خالید خه   مه 

   


