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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد.... .... ي تازة ي تازة ئايا خةونةكاين كورد دصتةجص بة هاتين سالَئايا خةونةكاين كورد دصتةجص بة هاتين سالَ
  

نی تر باشتر بوو بؤ خةصکی کورد ئةويش بة هؤی ئةو ئارامی و ادةکرث بوترث لةزؤر ساص، ساصی رابردوو
بثجگة لة چةند کارثکی دصتةزثن وةک ئةو ، ئاسايشةی زؤربةی شارةکانی کوردستانی گرتبوةوة

 د کادرثکی بةرزی پارتة کوردستانثکانیو چةن کة هةندث لة شارة کوردستانثکانی گرتةوةتةقينةوانةی 
  ئاوةدان کردنةووةوهةندث پرؤژةيی.  شةهيد بوون پثوةیچةند هاوصاتثکی کورد، تيا تريوور کرا و

ی ئةگةرچی زؤربةی خثروبثری ئةو کارانة چوونة گريفانی خةصکان، بوژانةوةش کوردستانی گرتةوة
چاک بوو چونکة  وة خةصکی کورديش بة گشتی ئةو کارو و پؤژانةی پث، صاتدارو و دةوروپشتةکانياندةسة

بؤ جوانکاری شار بوو وةبةشةکةی وة هةندثکی تريشی  نهةندثکی لة خزمةتی خةصکی هةژارو و فةقري بوو
  .  بؤ بةرژةوةندی گشتی بووتری

  
هةموو دةزانني کةوا سةرکردايةتی . ی هةبووبابثنة سةر باری سياسی بابزانني کورد چی دةسکةوتثک

عرياق ئةجنامدا و خؤشيان بةشثک  پارتةکوردستانثکان رثکةوتنامةثکی زؤريان لةگةص سةرانی تازةی
ثکث لةو کارانة فيدراصی بؤ کوردستان کة تاکو ئثستا بثجگة لة کورد و چةند . بوون لةو سةرانة

وة هةموو . ديار نيةلثوةهيچی ثستا ناکا و تاکو ئتاکةکةسثکی ِساسی ناو عرياق کةس باسی لثوة 
چاوةروانی ئةوةين بؤ ئةوةی بزانيني دوای هةصبژاردن چی روودةدات و ئايا دةسةصاتدارانی عرياق دانی 

ئيسالمثکان باوةريان بة فيدرالی ناوچةی نية کة کورد داوای دةکات بةصام فيدرالی . پثدةدةن يان نة
  . ة بة بؤچوونی ئةوان خاکی عرياق ناخاتا مةترسيةوةپارثزگاکانيان بةدصة چوونک

  
ناسيوناليستةکانی عةرةبی عرياق لةخوا بةزياد بث ئةوةندة زؤرن لة ژماردن ناثن و هةرهةموويان 

زؤربةی زؤری خةصکی ناو . ئةوانةی هثزيان هةية يان بثدةسةصات هةرهةموويان دژ بة فيدراليةتی کوردن
  . دةترسن و و درنج و هةموو لث الی يةعنی چی وة لثان بووه بةدثعرياق هةر نازانث مانی فيدر

وةک کةرکووک بة صام وا ديارة بةعس ئةوةندة ، زؤر باسيش لة گةرانةوةی شارة تةعريبکراوةکان کرا 
  . وا بة ئاسانی کورد بؤی ناکرث هةمويان رةوانةی جث و شوثنی باک و باپريانيان بکات، عةرةبی زؤرة

  
تورکياو ئثران و سوريا شةو نية خةو بة . اتانی دةورووپشت بزانني ئةوان چی دةصثنبابثنة سةر وص

هةموو هةوصثکی خؤيان . کوردةوة نةبينن و چونکة کورديان زؤر خؤش دةوث و بث کورد ناتوانن بژثن
بروا ناکةم رؤميؤی ئيتاليش ئةوةندة جؤليای خؤشويستبث و . دةدةن بؤ ئةوةی کورد لثان جيانةبثتةوة

بةصام واديارة دةسةصاتدارانی تورکيا و ئثران و سوريا ئةوةندة کورديان . ةزی بة جيابوونةوةی نةکردبثح
زةوية پةيدا نابث وةک ئةوان چوونکة بة هيچ جؤرثک نايانةوث لة خؤشدةوث هيچ عاشقثک لةسةر ئةم 

  .  جيابثتةوةبةصاک کورد بثوةفايةو دةیةوث لثان، کورد جيابنةوة و حةز بة دووری کورد ناکةن
  

  . ئةيباشة بزانني کورد خؤی چی دةوث
يةعنی کوردثک کة ئاگای لة هيچ نية بکةين تؤ چيت دةوث دةلث حةز ، ئةگةر پرسيار لة کوردثکی سادة

. کةس بةمن نةصث تؤ دةبث لةجث باکو و باپريت دةرچؤ و بةجثبهثصة، دةکةم بة ئازادی و سةربةرزی بژمث
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و ژيانثکی ئاسوودةو ئارام ببمة  خةصکی بتوامن ئاواتةکامن ثنمه دي وودةصث من حةز دةکةم وةک هةم

  . بةصام ناهثصن، سةر
  

تؤ بصی خوا ساصی داهاتوو دصی بة خةصکی کورد بسووتی و بصث بةسة ئيتر لةوة زياتر شتت بةسةر نةثت و 
  . نةجاتت دةدةم

خؤی کةس نايکات و خواش يان ئةويش سةرقاصی کثشةکانی مرؤضةو ئةوةی مرؤض دةيکات بة برای 
پةشيمانبؤتةوة کة رؤژث لة رؤژان نةعلةتی لة شةيتان کرد بؤ تةا گوناحث کة کردی ئةويش سووژدةی 

نةبرد وة نةيدةزنای کةوا نةوةکانی ئادةم و حةوا زؤر لة شةيتان خراپترن و کاری زؤر  بؤ ئادةم و حةوا
  . خراپتر لة شةيتان دةکةن

  
  ؟ يان تؤ بصی خوا حةزی لة کورد نةبث و حةز بکات هةرچی شتی خراپ هةية بثنثتة سة ری

 يان تؤ بصی خوا بصث من حةقم بة کوردةوة نيةو عةقصم لةبةر ئةوة داوة بة مرؤض بؤ ئةوةی خؤی عاقصانة 
نةبواية  ائةگةر و، گاو شوثنثک بؤ کثشةکانی خؤی بدؤزثتةوةکاری خراپ قةبوص نةکات و رثبريکاتةوةو 

و هةموو ،  و هيچ کةس کاری بةوی ترةوة نابوودوخواش مرؤضی وةک گيانةوةرةکانی تر دةخولقان
  . بون و تةا لةکاتی برسثتی خةمثکيان بؤ خؤيان دةخوارد خةريکی سک پرکردن

ئةگةر هةموو . نةوة سةر باسةکةی خؤمان و بزانني ساصی داهاتوو کورد وةزعی چؤن دةبثئةی باشة بابث
باشة بؤچی کورد هةموو ، خةصکی سةر ئةم زةميينة خؤيان بة راست دةزانن و هةموو خةصکی تر بة هةصة

  ؟ خةصک بةراست دةزانث و تةا خؤی نةبث
  ؟  بؤچی کورد دةبث هةموو هةصةثکی خةصک قةبووص بکات و تةا گوناحی کورد نابث قةبووص بکرث

  
نابينث رؤژی لة رؤژان کورد خاکی ميلةتثکی تری  صئةوةی هةموو مثژووی کورد خبوثنثتةوة تياي

خواردنی ماصی خةصکی تر تؤ بصث کورد ئةوةندة مرؤضانة بريی کردبثتةوة کة حةزی بة . داگريکردبث
وةيان ئةوةندة بث مثشک و بث ئاگا بووبث و نةيزانيووة کة دةسةصات تةا لةرثگای هثزةوة . نةکردبث

يان باوک و باپريانی کورد ئةوةندة . ةميشة ژثردةستةی ئةموو ئةویو ئةگةر هثز بةکار نةهثنی ه، دةبث
  . و وةختی ئةوةيان نةبووبث بري لة دةورو پشتی خؤيان بکةنةوة دووربوون لة خةصکانی تر تاقةت

  
 چونکة، کةين و نةعلةتيان لثبکةينتؤ بصث ئثمةی کوردی ئةمرؤ دةبث گلةيی لة باوک و باپريانی خؤمان ب

 هةر ةو، وارؤژی نةوةکانی خؤيان نةکردةووةو ئثمةيان کرد بةقوربانی غةصةتةکانی خؤيانبريثکيان لة د
يان دةبث سوپاس . لةبةر ئةوةشة ئةمرؤ بةراست و چةپ تثمان دةکةون و کةسيش نية لثمان بثتة جواب

لة سةر بيني کة ئثمةی کوردی نةوةی ئةوانيني کة حةز بة زوصم و زؤرداری ناکةين و نامانةوث  گوزاريان
دةبث هةر هةموو شتانة بدةينة دةست خوا خؤی و ئةو  بةصام.  جثابی خةصکی تر ئاواتةکامنان ثينحيس

  . دةکةين بة دادوةر لةم بةينةداو و بزانيني کث راستةو کث هةصةية
  
بثنةوة سةر باسی ئةم ساص تاکوو تةواو نةبووة چونکة بثجگة لة چةند سةعاتثکی نةماوة بزانني ساصی با 

  ؟ داهاتوو چی بؤ کورد ئامادة کردووة
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کابرای کوثر ، ئةو دوو چاوة ساغة. دوو چاوی ساغ؟ پرسيارثکيان لة کوثری کرد وتيان چيت دةوث ووتی

نةصث رثگای  بؤ ئةوةی بوو بؤ ئةوةی هةموو رؤژی خؤی نةکثشث بة داروو ديوارثک و کةسيش بة درؤ پث
ئيتر بة درؤ پث بصث ئيستا   بة سةد جار و کةسثکيش نةبثبؤ ئةوةی کارةکةی نةکات، ماصةکةت لثرةوةية

سةوزرر و جوانة و تؤش لةبةر ئةم هةتاوی بةهارة سةرمای زستان لة لةشت  بة هارةو هةموو جيثک
  . دةربثنة

  
نث جث گؤچان بگرثتةوةو ترس لة گيانی کوثر نةهثصی بترسث لة پةرينةوةی سةر شةقام و دوو چاو بتوا
دوو چريؤکی جوان و خؤش بؤ دةورووپشتةکةی ، ثک بتوانث شةوانی زستانی سارددووچاو. کؤصانةکان
  . دوو چاو بتونث من و تؤ لة ترسی ئةم تةايةی شةو دةرکات و جثکث خؤمشان پثشان بدات. خبؤثنثتةوة

  
  

. ئةگةر کورديش دوو چاوی ساغی کابرای هةبوواية زؤر بة باشی دةيتوانی بزانث چی بکات و چی نةکات
باشة ئثمةی . شثر بؤ چی باشة ئةگةر دوو چاوی ساغی نةبثتوو و نةتوانث رثگای خؤی ببينث ی باشهئة

  .  هةموو ژيامنان بة کؤثرةسةری بربتايةتة سةربؤية دةبث، فةلسةفةی هثز بةکاربثننيکورد شثر نيني 
ساص بة ، دةصثچونکة پرسيار لة هةر کةسثک بکةی ، هيواداريني ساصی داهاتوو وةک ساصانی تر نةبثت

  . ساص خؤزگةم بة پار
  
  

  وه هاب شاه حممد
  سويد
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