
 
 
 
 
 

ک کاتدا  ؟؟   یه ڕکدا له ند ماپه کان له چه ته ی بابه وه گرن له بوکردنه  ده بۆچی  ڕگه   
مبار  ھدی خالید خه                              مه  

وه تیایدا  خونمه ک ده یه کاندا ، تکانامه ڕه کوردیه شکی زۆری ماپه  به کی زۆره که له یه  ماوه
 سایتکی  ت و نوسینک که له ر بابه کات  که ھه ند و ڕۆشنفیکران ده رمه نی و ھونهرا داوا له نوسه

ت و نوسینک  ن بابه کی تر بوار ناده وه  ، به واتایه ینه وه ئمه بویان ناکه تردا بو کرابته
  !! ک کاتدا  یه وه له م بوی ناکاته ڕی دووه وه ماپه ڕکی تردا بو بکرته  ماپه که له

ست  به ر مه گه زانم چونکه ئه کی نا پویستی ده ک و به تکایه مه الم بۆته گریه  من بۆخۆم ئه
رانی  م بیاره زیان له خونه کو ئه ستت بشۆ ، به یان ده مه وا له  بت ئه که ره سزادانی نوسه

شی خۆیانی قازانج  ن و به کان چاو ل بکه ته موو بابه دات که بۆیان ناگونجت ھه کان ده سایته
!بت  یاندن نه ران گه  خونه ڕانه زیان به و ماپه رپرسی ئه ستی به به نگه مه ن ، ڕه ل بکه  

 به  م و نوسینه که له گرانی گه م ھه  دسۆز و خه ره  نوسه و ژماره  من بۆ خۆم زۆرجار بیر له
 و  وه ته ک مۆم بۆ نه ن و وه وه یانه که له می گه ندێ به خه خابن چه  که مه وه مه که کانیان ده نرخه

 دیار  کانیان به ن و چاوه که ونخنونی ده سوتن و زۆر کاتیش شه یان ده که نیشتیمانه
نوسرت ؟ بۆ ک  و نوسینانه ده وه بۆچی ئه  داخه م به بن  ، به م بین ده وه کز و که داتاکانیانه

نوسرت ؟؟   ده  
  بنه ش نه زانن جا ھیوادارم ئوه مه باش ده ش ئه کان ، ئوه کوردیه  رانی سایته  به ڕوه  جا به

ی نوسین و  وه  خوندنه ز له وه حه رۆشه ی که په سانه و که شک له ریکردنی به ھۆکارک بۆ ب به
 4 ڕۆژکدا له  تک له ر بابه گه  که ئه  کشه بته  نه وه کات  ، تکام وایه ئه کان ده  کوردیه ته بابه

.وه   ڕ بو کرایه اپهم  
تی خۆی  ری تایبه ر و بگره نوسه  و خونه ر سایته زانین که ھه مومان باش ده   چونکه ئمه ھه

! یه  ھه  
ین که نوسینکی گرینگ  ھا بکه مان زانی بۆ کارکی وه مه  دنیا بوین و ئه م ڕاستیه  کاتکیش له

. ین  ی بکه فه ڕکدا خه نھا ماپه ین له ته  بکه پچه له خ و پیویست که و پ بایه  
و  وه و ئه نه یان بکه وسته م ھه م سایته کوردیانه بیرک له رانی ئه به ڕوه  من ھیوادارم که به

نگه به کۆتا بھنن  ،  تاساندنی ده  
 که ی و ڕاستیه ینه ئه گه ین ده ران بکه ران و خونه ماشای نوسه وه ته که ر ڕویه ر له ھه گه  ئمه ئه

تی ھکی پان و  توانیویه.. چ ..لتوری چ  وانی چ که رمی چ زمانه شبونک چ سیاسی چ ھه دابه
. نواندا بکشت  رینمان له به  
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ڕ و سایتی جۆراو جۆری کوردی به توانا و بازو و  کی زۆر ماپه یه مۆ ژماره ختانه ئه  خۆشبه
  ته  خزمه  ڕای من پویسته ڕز له وه به ن ، ئهچ  ڕوه ده ک مرۆڤی کورد به یه ماندو بونی ژماره

.یان بگیرت و ستایش بکرن   یه وره گه  
رگرتوه و توانیویانه   جیھان بونه وه م به کانی ئمه دلسۆزانه سودیان له ختانه ڕۆه  خۆشبه

یان  هرچاو ببینن و د ن  و توانیویانه ڕۆک به دا تاو بده پانی زانسته م گۆڕه سپی خۆیان له ئه
ند  ته چه ش بونه ڕانه و ماپه زرینن ، که ئه رنت دابمه ر تۆڕی ئینته ڕی کوردی له سه ماپه

 ئاشکرایی  شیانه به وه ، ھه یشارنه نکی سیاسین و ده مۆی الیه سته یانه ده وه  ، که ھه شکه به
  نه ان که ب الیهشکیشی دات ، به ک نیشان ده یه ک زمانحای حیزبک ، ڕکخراوه بونی خۆی وه

ک یان  یه  ه ڕی کۆمه ک ماپه شکیشیان وه بینن ، به تی خۆیان ده و ڕۆی نیشتیمانی و مرۆڤایه
.یی دور له ئایدۆلۆژی حیزبی   وه ته کی نه تی یان سیاسیه یه یی ، کۆمه ڕکخراوکی پشه  

قت که  ته کدا ده نگنین ، لوتمان به لوتی ڕاستیه بسه رکی تر ھه یه به پوه له سه م مه ر ئه گه  ئه
می بوا  وه که ڕینینه توانین بیگه کی ده ره ین  ،، ھوکاری سه سمان ناتوانین نکۆی ل بکه که

مو شتک   ھه  له کات به ز ده کتی حه سکی یه کردن  ، که کتر قبوڵ نه بونمان به دیمکراسی  و یه
  تا چاوک به مان شوه ھه  ھه ک به ی بکات ، پارتیه که کانی حیزبه ته ڕه تایبه ردانی ماپه سه
ڕکی تر بکات  ،  ماشای ماپه خشنن ناڕۆن ته کانی خۆیاندا نه ته  تایبه ڕه بات و ماپه خه

ر  و له سه مان شوه  ھه مویان به ھهک  یه که که ک ، په یه ه کۆمۆنیستک  ، دیمکراتک ، کۆمه
.ن  که ر کار ده ته مان وه ھه  

ردانی مای کوردستاننت  ی سه وه  باش بزانین که بۆ نمونه ئه م ڕاستیه مومان ئه  مادامکی ھه
ی  که ماشای ماه وه ناچت ته رم و گوڕیه مان گه ر بچتیش به ھه بکات ، یان ناچت یان گه

کتی بکات  ڕی یه ردانی مالپه ی بچت سه وه ر له کتی به سکی یه ، کهکۆردستانپۆست بکات 
.مان شیوه    ھه وانی تریش به ڕی کۆمۆنیست  ، ئه ردانی ماپه ناچته سه  

ڕای من  ی که به که رکردنه سه ر چاره وه سه ته ست نیشان کردوه  ، ماوه مان ده  گرکه واته ئمه  که
ن  م بکه م پشنیاره یس پشتگیری لهرانی تر که ھیوادارم  نوسه  

ن ، واته ھیچ   ھه ی که و سایتانه ر کام له  ھه ران ب بۆ نوسین له وش ئازاد کردنی نوسه  ئه
وه  ته له جگای تر بو کرابته و بابه ر ئه بت تا بزانت گه وداڵ نه دا عه وه ڕک به دوای ئه ماپه

وه گرینگ  وه ئه  الی منه کات  ، به شی ده ی خۆیدا بی به که هڕ ی له مالپه وه وا له بو کردنه ئه
رچی  ی جا ھه که ته ڕزه که بابه  به ره و نوسه م ئه ی پ نادرت  ، به وه نیه که بواری بو کردنه

وا  وه ئه کرده نوست ، جا کات بۆ نمونه کوردستاننت الی خۆی بوی نه رانی ده بت بۆ خونه
..وه   کرده ی کوردستاننیتیان نه که ڕه ردانی ماپه کرت که سه رانه ده و خونه درک له غه  

کی  وه  ، ژماریه کاته کان بو ده نگه تک بۆ نمونه له ده سک بابه ر که گه مان شوه ئه  به ھه
وه  کات ئه ی کامه کشه ده ند بت و چاره رچه ی ھه که  ئاسته ته و بابه رچاو له خوندنی ئه به

کرن   ش نه که ب به ته ی بابه وه ران له بینین و خویندنه یه که خونه وه گرینگ نیه  ، گرینگ ئه
. 
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ست  به ی ڕقک بت و به کاری بھنن  ، چونکه مه رچاوه ڕانه سه م بیاری پاپه  من پم وانیه ئه
موو  ت ، بۆیه من داوا له ھهب یان بوه و ده که له تکردنی گه کانیان خزمه ڕه له دروست کردنی ماپه

ند   چه ن که له ده تک نه  بابه  به  که ڕگه یان داوه م که بیاره که  کوردیانه ده ڕه ن ماپه و خاوه ئه
رانی  شک له خونه  به ر به رامبه ویستانه تاوانک به  بیاوه نه وه  ، به شونی تردا بو کرابته

  تکی به  جا چ جای بابه ته و بابه ی ئه وه بن له خوندنه ش ده بهین چونکه ب  ده نجام ده کورد ئه
.ند بت   پز و سودمه  

و دیواره بوخینن  کانیش ئه ڕه نی ماپه ن و خاوه  بکه م پیشنیاره ران پسگیری له   ھیوادارم خونه
.نت   گه شکمان ده  به و بیاره بن که زیان به رداری ئه ست به و ده  
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