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 ...   ...  ؟؟؟؟لل  ی گهی گه  ستهسته  له جهله جهکان کان   کهکه  بهبه  زیدی و شهزیدی و شه  یلی و یهیلی و یه   فه فه  کوردهکورده  داترازانیداترازانی  رپرسه لهرپرسه له  ک بهک به

  مبارمبار  هدی خالید خههدی خالید خه    مهمه
  
)1(  
 و ی کوردستانی باشور و ڕۆڵ باتی ڕزگاریخوازانه  خه ی بهیرپ له چاوپخشانکی سه 

 خوناوی و   وه م بزوتنه ئه له ناو کان که به زیدی و شه یلی و یه  فه رچاوی کورده  بهی پگه
.  بنرخنرتها  بهم و که  نادید  پویسته قبویش بکرت که کرت و نه  ده نه، دا نه درژخایه

ک کادیر و   و چ وه رگه ک پشمه وه چ شدا م بزاڤه  ئهدانیهیدان و قوربانی له کاروانی شه
زیدی و  کان و یه یلیه شی فه به، مان که له وه تا شۆڕشی نوی گه یلوله  شۆڕشی ئه له،  رکرده سه
م خاک و   زیاتریش خونیان به ی خۆیان و بگره واره د قه  قه م نین و به کان که که به شه
دا ج  م ئازادیه خشیوه و له هنادی ئه ر کوردکی تر به ک هه ی خۆیان وه یه وه ته نه
، بات و تکۆشان داوه  خه یان به هوه درژ ویستانه و ب سکردنه  بوه و خۆ نهیان دیار نجه په
  . نوسیایه م نه م جۆره نوسینه بومایه ئه م پکھاتانه سکی ناو ئه ر که گه نگه منیش ئه ڕه
   
تیش   تایبه به هکانی کوردستان و  سیاسیه نه  الیه ر کام له  ناو هه  لهدا نیه که وه گومان له 

تیمانی کوردستان و پارتی دیمکراتی کتی نیش ستی یه ردوو حیزبی با ده له نو هه
ک  یه ژماره، زیدی ک و یه به یلی و شه فه ی رگه کی زۆری پشمه  ژماریه جگه له، کوردستان

 یی و سیاسی رگه وتوی پشمه  و کادیرانی پشکهبی سیاسی کتبه  مهو تی رکردایه ندامی سه ئه
یان  م بزاڤه ی ئه وره لنکی گه ن و که یاندا بکه که له  پناوی گه بات له بن و دسۆزانه خه هه

 تی سیاسی رکردایه  سه یان ین که  بکه وه  به کرت ئاماژه خابن ده ل مه، وه پ کردبته
 ب هیچ  و به یانیش ب ئاگایانه ات بکیان ه که مافه کو پویست حیساب بۆ ویستوه وهی نه
   !کراوه راپ نه تکی خه نیه
ر له وتدا  ختانه هه خۆشبه، نای ناوخۆیی یان که  ده  له جگه، اددامۆ له کوردستانی ئاز  ئه

م تا ئستا له  به، ین که  دهت سه ن توانا و ده نای ئاسمانی خاوه  س کهدارتین خاوه
وه   داخه به ی که و ڕاستیه ئه  گاته مرۆڤ ده، کانیان رنامه  و به نانه م که  کردنمان بۆ ئه مزه

ک له  به ورامی و شه و هه زیدی یلی و یه  فهشوه زمانیله  ک ریه ستنی هه خێپشت گو
م  م که چت یان درک به  پ ده و قی دیاره  زه به   بهکانیاندا  رنامه شکردنی به پشکه

  . !وه درابته تا ئاوڕی ل نه وه کرابت یان ئه میه نه رخه ته
، زیدی یه، ورامی هه، یلی جا چ فه کی کورد تیهر هاو ی که هه و تام و چژه  من پم وایه ئه

زمانی خۆی و   شوه که به، ک  یان گۆرانیهلک گه  رنامه سۆرانی که له به، بادینی، ک به شه
 که له شوه زمانکی ی هو  لههگرت زۆر جیاواز رده ش بکرت وه زاجی خۆی پشکه  پی مه به

 و  شازه  کارکی نه ش نه مه ئه، وه سته حه ی دهکات و ڕۆحی پ زمی ده  و ههگرت ریده تر وه
 م جۆش و  سک ئه ر که ر هه  گه شه  بڤه  و نه تاوانیشه نه
) 2 ( 

م  می دیمکراسی و ئازادیدا ئه رده  سه سیش نیه له  ببت و مافی که سته رجه ی تیا به خرۆشه
   !وت و پاوان بکات س زه ی که مافی تاکه

وه  سانک دا ج هشتبت تا لیه م که رده  به کی له بۆشاییه، کردنهرامۆش  م فه دور نیه ئه 
مان و خۆیان لیان نزیک  که وه ته ی نه م پکھاتانه ندک له کک یان چه نه نو یه  بکه دزه

سانک  یشتبت که که وه گه تا به، ک خۆیان نیشان دابت نایه ک پشت و په وه و وه کردته
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نگ لیان  وه دره  داخه ش به و ئمه ن ی خۆیانی پ قورستر بکه که ازوهر وه تا تای ته بدۆزنه
  ! ئاگا هاتین به
   کهسان  که  له و دان کرۆشتنوه  چاو سورکردنه ر له تی سیاسی کورد به رکردایه  سه
  پشتر به  بووپویست !ن هت بک مان له که له ی گه سته هراویه جه ره ژه نجه م خه وت به یانه ده
 مان  و چیتر درژهردبایهست نیشان بک کانی خۆمان ده  و خاه الوازهوه وبوینایهۆماندا بچخ
کانی  مو پکھاته  هه  بهمان و مافابایهد  نه پاشکۆ خستنه نار خستن و ر که  بهکاریم  به
 ساز  رنامه  خۆیان به ت به  ویستی خۆیان و به شوه زمانی تابیبه تا به ابایهمان بد که له گه

مدا واتر  رده  به یاندندا بواری کارکردنیان له زگاکانی ڕاگه ن و له ده  بکه و ئاماده
  که به، برابایه کار ب که به پکه گوه تی چه سیاسه شماندا نگاوه م هه وه و له ته بکرابایه

   لهیزای  و شارهتی مک ئاشنایه  کهتوانین م ده هه، توانرت دوو ئاماج بپکین وه ده هۆیه
ر  م و مژی به و ته و هاوکاتیش ئه بت یدا ده کتر په  الی یهنما که کانی زمانه نوان شوه

  . وه ونینه ڕه مو الیاندا ده  ناخی هه نار خستن و پاشکۆ خستنه له که
 سیش همان ک جیی بکات و هه  جی به پیویستهیه که رکی هه سک ئه موو که  له یاسادا هه

م  ی ئه رباره ئمه ده، ربگرت  و سودی ل وهبیدرت پویسته کهدیسان  یه مافی هه
  وانیش به ئه،  سپاردون پ داون ووه رۆشه  به پهکانمان رکه ئه، مان که وه ته ی نه پکھاتانه

 سروشتی و  ه ماف دانیم بۆ به، ن کهی   و ده  جییان کردوه وه ج به ته مانه ئه
   و نهین ر بکه وت گوزه  ئاقاریدا نامانه گلی داوه و به   خۆمان لهکانیان تاییه ره سه
   !وه هین چاویشمان بیانخونته  ده وت گویبیستیان بین و نه مانه ده

ردوو شیوه زمانی بادینی و سۆرانی به کارکی پویست و  رچاوگرتنی هه  به  من چۆن له
کانی  م شوه زمانه رده  به  کردن لهخ پدان و ڕگاوا بایه، مان شوه  هه به، زانم گرینگ ده

ش که تا ئستا  راوز کردنه م په زانم و ئه خ ده رککی پویست و پ بایه تری کوردیدا به ئه
تی  رکردایه ر سه زانم و له سه کی مژویی ده میه رخه مته ک و که واییه ه  ناڕ به، کرت  ده پیده

وه  که  الیه که له، زانم ست به پویست ده با دهردوو حیزبی  ت هه  تایبه سیاسی کوردی و به
کی   الیه ن و له مان بده که له یارانی گه ی دزه کردنی نه یه وره رگا گه م ده وی داخستنی ئه هه

ی پکھاته جیاکانی جیا له سۆرانی و  راوز خستنه رامۆش کردن و په م فه وه ئه تریشه
 ک  ست یه کمان هه موالیه بادینانی به کۆتا بھینن و تا هه

) 3 ( 
وه  کانمانه موو شوه زمانه  هه مومان و به ین و هه ترازانی خۆمان بکه یی و لک دانه سته جه
نگی و  کانی میدیا ده ناه ی که ئینجانه نگ له ڕه مه بۆن و هه مه  گوکی هه سکه ک ده وه
  !وه ینه نگ بده مانداڕه که وه ته کانی نه نگیه ڕه

  یه به هه ت ری ب منه رامبه خدانکی نا به بایه، یبیستین یبینین و ده ی که ده وه ئه،  ئستا
و  رانی ئه ران و بینه ماشا که ر بم ته  نیم گه ه که هه، بی و تورکمانی ره  عه زمانی

ست ت  کانی ده نجه  په نگه له ڕه، وه کانه  میدیا کوردیه و دوو زمانه له  به رنامانه به
رمی ڕۆژانه و  یی و هه وه ره یان میدیای ناوخۆیی و ده ی که ده وه رباری ئه ن و سهڕ په نه
نیه که  وه ستی من ئه به دیاره مه، ن که ش ده  پشکه و زمانانه کانیان به رنامه پچاوانه به نه

یش یه که کات وه کو داوای من ئه به، م  بکه و زمانانه شکردن به رنامه پکه داوای ڕاگرتنی به
ر   سه ر له گه ئه، ن ی بادینی و سۆرانی دابنه ی بازنه وه ره ی ده و شوه زمانه کوردیانه بۆ ئه
  یی و گازنده واو ببت پم وانیه جگای گله ش ته یه و دوو شوه ی ئه ی ماوه وه م کردنه که
کورد  !!زانرت دهوایی  خنه و ناڕه ی ڕه مۆ به مایه ی ئه کردنه  پیاده م شوازی کو ئه به، بت
  ! . !… رامه وت حه مزگه. . ستت تا مایش بوه!!! !روش  ده ک به  خوش نه ت خوێ به ده
 mehdi. xembar@24. fi   
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