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                          » خةياصي دةروون «                            

                    جةعفةر حاميدي  !خةياصي دةروومن دةدركثنم   
  

  !، غار غارثنه هةر كةس بة اليةكدا دةخولثتةوةسوار سوارثنة
  !ييدا پثچاوةتةوةخةياصي كار، خةياصي درثژةي ژيان، خةياص،خةياص، خةياص هةموواليةكي لة خؤ

، يةك ئةسپ ناناسث وسوار بووة، يةك ماشثن دةئاژوث، يةكيش بة خةيت يةك باصي نية ودةفذث
  .يازدةي القةكاين سةر وخوار دةكا بةسةر دوو پثپذكةي دووچةرخةكةيداو،ئةخولثتةوة

بة  ئةوي ترنة تةيارةي هةية،نة دووچةرخةونةماشثن ، نة هةنگاويش ئةتوانث بنث كةچي ئةويش 
دامي لة فذين داية وقةت لة تةچركةيةكيش لة خةياصي بةنگ ومةنگاوي تثيا نوقومبوويدا، 

  !جيانابثتةوة
، يةك گريؤدةي دةسيت سةنعةتة يةك سةوداسةري،مايل خؤليا، ئاي لةم  ئاي لةم دنياية

  ! ئوروپاية
ة هةزار چةقؤ ، بةفر سةرما بذبووةو،شةقار شةقار، دةصثي بشةو زستانثكي ساردة لةم ئوروپاية

كووزت كردووةومنيش لة ماص دةركةوتووم و، تةكان، تةكان، لة گةص خةياصةكامندا، لة ژثر 
   : هةنگاو ئةنثمو یاڵ بۆ ئه وخه یاڵ ئه ڕۆم له م خه ئامساين ئةم ئوروپا ساردوسذةدا،

كةي، شل نةيب، توند نةيب، ذانةوةسيت، لةنگة نةكةي، چركة نةكةي، خرتة نة!  هةنگاو، دةخيلتم
نسكؤ نةبةيي، لة غاوت ئةكةم، جصةوت ئةگرم، چؤن ئةصثم ئاوابذؤي، خؤت ئةزاين منيش ئثستا 

خولياي خةياصثكي تريشم، ئةم خةياصةم ذووحة ويةكجث لة ناوةذاسيت خاكي .خةياصاومي
  . نيشتيمانةكةم دابةزيوة

  زةردة نامؤكانري سةرلة تانة و تةشةچؤن ! ؟چؤنت گةياندمةوة كوردستان: پرسم هةية خةياص
چؤن نةثشت ! ؟چؤن لة جةهةنةمي ئةم غوربةتةمةرگهثنةرة، خةالست كردم! ؟نةجاتت دام

ثنيةكامن لة وصايت غةريبيدا بدركث و، بث هةست وخوست خستتمةوة باوةشي دايكي نيشتيماين 
    ؟خؤمةوة

 سوار، بة سةر تؤ نةبووي كردمي بة ئةسپثكي ئةبصةقي غوللوري كلك سوار وسةر! خةياص گيان 
   ؟بةفري چياكاين غوربةتدا، دةتفذاندم بة كراسي سپي، سوصحي بةفرينةوة

تؤ نةبووي كردمي بة ئةسپثكي ئةبصةقي غوللوري كلك سوار وسةر سوار، بةسةر !  خةياص گيان
  عةرزي عامسانة دووكةصاويةكةي ئوروپادا، دةتفذاندم، بة زينثكي زثذيين،درةوشاوةي،

    ؟ ذؤژينةوة
 تؤ نةبووي كردمي بة ئةسپثكي كلك سوار وسةر سوار، بة نثو گوصة سوورةكاندا !اص گيانخةي 

   ؟ دةتفذاندم، بةبةرگي، سةرتاپا، تةخت سوورةوة
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 بة مثرغوزارةكاندا تؤ نةبووي كردمي بة ئةسپثكي ئةبصةقي كلك سوار وسةر سوار! خةياص گيان
   ؟دةتفذاندم، بة بةرگي سةوزي گياذةنگةوة

ئثستا لة ماصم، بن پثم گةرمة، پثپذكة دةكةم، لة سةر خاكي ! ، منةت بارمت!نخةياص گيا
 توند، بة سةر دصم لة فذين داية ودةستم، توند،! ئاخر ناصثن كةصيش بة مةوتةن.كوردستامن

داگرتووة، چاوةكامن باوةذ ناكن وهةصيان دةگوصؤفم، سييةكامن لة مژيين هةواي نيشتيمان تثر 
نابث وبؤ پاراستنيان دةمم لة ذثزةصة گصي دانار داناري، سةر تاشة بةردي ،قةدپاصي كانية 

  .بةردينةوة دة چةقثنم
سكم برسيةيت ومةيلي كةالنةي كةللةم گةرمة وحةزي نؤشي ئاوي چياوي كاين كةوان دةكةم، 

نثو پذ لة كوذاددةي سةري بةرزي تةرةغة دةكةم، ئارةزووي چثژي قجيلة وشنگي پثدةشت ، 
كارگ وذثواس، بيزاو كةنگر وكةلةمكاشوويل قةدپاص وهةصپةسثري بةر خؤرةتاو،قازياخة ، 

  !ئةسپةناخي گؤشتةزةوي،پةجنةقازي،گثالخة وپنگةي دةم چؤم وجؤبارةكان دةكةم
  .ةستم بزواوةو ئارةزووي سثحري دةنگي، حةسةن زيرةك ومششاصي قالةمةذةدةكةمه

  !سةيري باصاي بثگةردي كوردستان بةم سروشتة ذازاوةيةوة دةكةم! چاو دووربينة ودص ئاوثنة
ئؤخةي خؤشي لة خؤم خةياص وحةزو هيواوئارةزوو،لثم گةذان،لةگةص ئةوان و، لة پةناذةنگاصة 

  . پثشووي ذثگام، بةدةم وةنةوزانةوة، سةبيلة كثشثك خبةومذةنگةكاين خةياصةكاين
خةو چ خةو، خةوي كؤرپة لة باوةشي دايكي دا، خةوي كةروثشك لة ئارامي النيدا،خةوي بةردثك 
لة بةر بةربةذؤچكي مةكاين دا، خةوي سةگثكي ئةمةكناس لة سةر كةپةنكي شوانيدا، خةوي 

ذي دا، خةوي سؤفيةكي ماندوو لة جثخوون كاريلةيةكي نازدار لة سةربةردة تاوثري مة
وخرمانيدا، خةوي كوذة پاصة ومةصغانگثذ، لة سةر ذاين دةزگرياين دا، يا خةوي كيژثكي ماندوو لة 

  .شثالين قوذي هةوذي پريثژين هةوذگةريدا
خةوي تازة گةذاوةيةكي،دةيانساص دوور خراوةي كوصؤص، لة سةر خاك، لة نثو هةوا ولة ! ناوةصا

  !!!اين نيشتيمانيدابن عامس
بة قةدپاصثكدا سةر كةومت ودووباقةشووصي الوثنم لة الي سؤفييةكي ! هةربة دةم خةياصو خةونةوة

دةروون پذ لة مثژووي خةبايت ذابردوو هثنا و، لة كةناري شثوةردثكي ذةشي دانار داناري 
وكةپرثكم لث دروست تةميامن بؤ ساز دا،كؤصةكةم وةبةر نا. داوثن بة سثوةذةداپؤشراودا چةقاندم

  :بة دةم ئيشةوة گومت. كرد
 بؤ دؤدانةكةم ئةمةشيان بؤ چارةكةنانةكةم، ئةويتريشيان بؤ لةمپةري ذةفحةي ئةم قوصة دارة

پةذتووك وپثنووسةكةم، جثگةيةكيش، كةلثنثكيش بؤ گذكةي دمثي، تورؤزي چؤمي، خةياري 
  !بةستثنث وشةمامةي دةسيت خةزمثث، دةكةمةوة

ئةوذةنگاصة ! ي بةفرين،زةردي زثذين،سووري خوثنني وسةوزي گياذةنگ سپدواجاريش
ذةنگانةي ئةسپة ئةبصةقي خةياصم بة خؤي دادةدان دثنمةوة بةرچاوان و، ذيزيان دةكةم لة بةر 
دةم و، ئاصايةكي كوردستانيان، پث دةذازثنمةوة وئاصاش لة سةر دةرانةي كةپرةكةداولة پةنا 
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وصايت باب !  ئثرة وصايت كوردستانة:ؤشدا هةصدةدةم ودةصثمچةپكة ذةشة ذحيانةيةكي بؤخن
  !!هةر بژي ئةم كوردستانة!! دوور بث لة چاوي پيسي بثگانة! وباپريانة

  
  

  جةعفةر حاميدي
   ئؤسلؤ–وصايت نؤذوثژ 

  كوردي2703ي فثربواري 22شةوزستاين 
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