
 کوخا  وتن و خۆ به کانی دواکه تی و چاخه ی کۆیالیه وه ڕانه یان و قوت دانی مافی ژنان و گه که رمه ھه
ر خۆی  ک ھه ی نه وره می گه کوردیش خه. ک شتی تر  ن و کۆمهی ملی دیمکراسی نا  ڕزه زانین و پ له

یی و مافی ژنان و  رار بونی دیمکراسی و فره رقه ر به کو بۆ نمونه پداگیری له سه  کۆڵ ناوه ، به له
ی  ی بازنه وه ره  و ئاینزاکانی تری ده وه ته ک نه کانی تر وه تیه مایه ربین و ناساندنی که ئازادی ده

.وه  ندی کورده وه رژه  کورد و به ت نین به کن که تایبه ھایه مانه شته ست ، ئه می با دهئیسال  
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م بنوسم ،  که ته هم ویستم که باب ندروستیه ی ئاۆزی ته م خوله ڵ ئه گه م له وه خه بونه و یه سته  له ده  به
  ی که له نده وه م ، وا ئه واوی بکه متوانی ته  ھز تر بوو بۆیه نه شدا به م ملمالنه و له م دیاربوو ئه به

.ک دوکۆمنتک بۆتانی بنرم   کاتی خۆیدا نوسیومه وه  
ییانه ڕۆی   زه ختک ب به وه که نه دا خونده و کاتانه رکم له نھا جارکیان نوسینی نوسه  من ته

ندامانی  وستی ئه ر چاو گرتبو ، من بۆ خۆم ھه  به نی نیشتیمانی کوردستانی له نجومه ندامانی ئه ئه
و  یشته ئه گه کانیندا ده ینهرب زانی و مرۆڤ له ده  ملدا دان نه ست به  الواز و ده نم به نجومه ئه
ون و ئاکامه  ر ھیواو و خه  سه  الیان تاریکایی به جۆرک له ری نا ئومدی له سبه ی که نجامه رئه ده

تی  رکردایه  بۆ خودی سه وان و نه  ئاسانی نه بۆ ئه نگه وا به مان  کردبوو ، ڕه که له کانی گه تیڤه پۆزه
!! ه و وته ش به  بۆ ئمه سیاسی و نه  

ی فراوان و تاک و  وه و و ڕۆژ و کۆبونه یان شه  ده ستورک که به دا بوو که ده وه که له  نا دروستی کاره
 24ی   ماوه مانی کوردستان ناچار بکرت له ڕله وه نوسرابت ، په  بونه خه و یه سته  و ده رده  و به بگره

 بیاری  ت تریش داوایان ل بکات که به بهس نگکی با ده ر بدات و ده  سه کاتژمردا بیاری له
بوون و  وێ نه ندامان له کی زۆری ئه دا بوو که ژماریه وه که له ن ، کشه ر بده  سه ند کردنی له سه په
ی ل ت  وش کشه ر زمانی کوردی ، که ئه گابوه سه رنه ش وه که ستوره شنوسی ده ت ڕه نانه ته
. ندامان دروست کردبت   کی ئهش نگه بۆ به یشتنی ڕه گه نه  
ندامان توانیان ب گودانه دید و بۆچونی  بون ، ئه م نه  که ش که و فیشارانه ر باری ئه م سه  به
   ش  به ش بن ڕه  ڕه ن و به کان دابنه ر پیته سه تی سیاسی ڕاشکاوانه خاڵ له رکردایه کانیان و سه نه الیه

مانی کوردستان  ڕله ی ناو په  زیندویانه نگه و ده موو ئه  ھه ستخۆشی له من بۆ خۆم ده. سپیش بن سپی  
!  ھزتر بن  رزتر و به م که پویسته ھشتا به که ده  

mehdi.xembar@24.fi 
نی  نجومه رازوی ئه  له ته که یی عراقه کۆنه میشه ستوری ھه شنوسی ده  ڕه

! نیشتیمانی کوردستاندا   
مبار ھدی خالیدخه                                           مه                         

 
ت  عیه رجه مه(  جیاتی خۆ ماندو کردن به دروستکردنی  کرد که کورد له ڕوان ده م چاوه وه  مژ بوو ئه  له 
 ن ی خاوه وه ره ش و سپی لک جیاکه کراو و ڕه وستی زمان گۆنه ن ھه مانکی خاوه ڕله بتوانت په) 

  کان وه به تی حیزبه رکردایه وستی سه کان دابنت و ھه ر پیته  سه بت تا بتوانت خاڵ له بیاری ھه
ش و   ڕه نه ی نوان الیه ره  و به کش و بنه نگه زیتر له کشمه ی  که ڕه که وره ت دوو حیزبه گه تایبه

ر  شمان گه نگه زۆرینه پاندن ڕه  سه  بهستور به ویستیان بوبت یان ی ده وه شدار له نوسینه سپکانی به
و  یشتبتین به ستور بوبین و گه ڕی ده ی شه ند ڕۆژه و چه ر ئه  سه نگاندمان له سه نانه ھه ب الیه
نی کوردی  رانی کورد بۆ ڕازی کردنی الیه ر نونه نه خرابوه سه الیه مه ی که  فشارکی زۆر و ھه ڕاستیه

  نه  الیه یان له که رکه رانی لیستی کوردستانیش ئه نگه نونه وت ، ڕه یانه وان ده  ئه ی که و جۆره به
وه  کانه  الی ئیسالمیه شیعه ی به وه کان قورستر بوبت ، چونکه ئه  جیاوازه به زھه  مه کانی تر له ئیسالمیه

ت و  لک  سه و ده ی ئه وه وی و فراونکردنه له ی بیری عه وه  نوێ زاخاوکردنه گرینگ بوبت داتاشین و له
ی  که نه وه ته زۆر و زه که ره را گرتنی خرو به  سه ست به  و ده که ره لک ترازاوه مسه ی دووجه وه دانه
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!ڕز  رانی به ران و خونه  نوسه کی لبوردن له داوایه   
ی که  وه کات ، ب ئاگایه له ه ده ی گه ک بۆ ئاینده یه رنامه دات و به زۆر جار مرۆڤ ، که بیارک ده 

ی و  که نه یام و به یاندنی په  ئاکام گه ر ڕگری بکات له به ک ھه بت که بتوانت نه نگه ھه ھزکیتر ڕه
کی  یه نگه بۆ ماوه ست پ بخوات که ڕه ی به جۆرک شکه یه  و واده رنامه و به توانت ئه کو ده س ، به به

کی باشی بوت تا جارکی تر و دوای  یه کانی به جۆرک تک بئاۆزکنت که ماوه موو کارته باشش ھه
وه   بکاتهسه بتوانت لکیان جیا و که ی ئه که  خودیه وشه ی ڕه وه ھور بونه  
و  نگه ئه ندروستی مرۆڤه ، ڕه ره ، ئاۆزی و گرژی باری ته  چۆکاھنه  مرۆڤ به و ھزه ست له به  دیاره مه
ندکیان چ  کان که ھه ژینه رد ھه  ھزی عه ی به ك جۆر و  ڕاده ش جیاواز بن و وه ندروستیانه ئاۆزی ته

ندکیان و له   ھه یه که و جۆره خۆشیش به نه! ھن   دوای خۆیان ج ده ک له جۆره داڕوخان و کاولکاریه
کانی مرۆڤ  وانیه رخه  ئه ونه کان و تکشکاندنی خه نجه تایی له گۆ خستنی په تا ھه زۆر کاتیشدا به بۆ ھه
ی   مایه وا جۆر جار بوه به شنت ، ئه و ئاسته گورزی خۆی بوه شیتوانیبت به ر نه گه به کۆتا ھاتبت ، ئه

. کانیان  نگه کانیان و ده ست له بین گیر کردنی خامه ک ده یه  و پۆ خستن و بۆ ماوهل له په  
مخوارانی  ران و خه نگین و خونه م ڕه ه ست و قه رانی ده وه له نوسه  من به داوای لبوردنکی زۆره

ی عراق  میشه ری ھهستو ی ده له سه ڕز دا که مه ی به نم به ئوه  نیاز بوم و به مان ، که به که له گه
وه ئاۆزی باری   داخه م  به م  ، به  بکه ویسته ریان ھه  سه تی داھاتوم ،  و به چی له مه بابه بکه
ی  یاندنه گه  ج نه م به م ئه ر ده شین له به ستکی قایم و ڕگرکی گورزوه ربه ندروستیم بو به ته
کانی  مه  ئه ی دسۆزان و به پۆی نوسینانه و شه زانم ئه  ده دخۆشی ی که به وه م ئه م  ، به که نه به
ی  لۆتکه وه که له مندادانیدا ، مه یی عراقه میشه ستوری ھه کانی ده مو کوڕیه ڕ که مان بوو له مه که له گه
! کانمان له بار برا  ز و ویسته حه  
و ھیزر  بوون ئه م نه وه ، که دایه ن ھهکا ر ڕاستیه  سه یان له رده ی که په و دسۆزانه بون ئه م نه  که
مان خۆ  که وه ته نوسی نه سوتن و بۆ دیاری کردنی چاره یان ده که له ک مۆم بۆ گه میشه وه ی که ھه رزانه به
مۆش ویستیان چرای  بن ، ئه ریده ینوسن و ده ین و ده ن و ده یکه  توانایاندابت ده ی له وه ویستانه ئه نه

! ن   کارببه میشه به ک ھه نوسدا ، وه نگی نادیاری چاره زه وه ان له شهکانی نوسینه  
کانی ئوه  ربینه ریبی بۆچون و ده کانی منیش ھاو ته بۆچونه م و که ستخۆشیان ل ده  من سوپاس و ده

! وه  هل ئاگادار کرد وه ھاتنتان بۆ گه نگه  ته کانی منیشتان پکا و مژوتان له به سته به بون ، ئوه مه  
کی زۆر و  یه ڕ بونی ماوه وت له نوێ و پاش تپه ئستا من نامه! نگه خۆشه  ڕه ڕ له شه ت شه  کورد ده
نگاندنکی تر  سه ست به ھه نگه ده م دره کانتان من به ست و چی نوسینه ربینی خه پۆکی ده پاش شه

ڕز ، چونکه دور نیه زۆر  ی به  بوو له ئوهنھا داوای لبوردن کردن کی من ته ره ستی سه به م ، مه بکه
وه  سانکه ن که  الیه نگه له م بوبت و به دوریشی نازانم که ڕه نگیه م ب ده ی جیاوازتان بۆ ئه وه لکدانه
موتان  د کرابم ، که دنیای ھه وتیش ناوزه تکی چه کی سیاسه ت باریش کرابم و به پاشکۆیه  تۆمه

کانم بوه و  وسته ی ھه ر قافه  سه م که وستی کوردانه بینی ھه رنه م ده رده گر لهوه که تاکه ڕ مه که ده
. ندروستیم بوه و ھیچی تر  ی باری ته ترسیداره  مه و ئاۆزیه نھا ئه بت ته ده  
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