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  خاليد هةركيخاليد هةركي.... .... بذاردن فصربووم؟ بذاردن فصربووم؟ لَلَضي لة هةضي لة هة
   

 هه له ی زمانه وانی یا هه له ی نه فامی ،توشی.. . بۆ ئه وه ی وه آوو به ڕز
 ی آوردستان به یه ك ل دوان ئفلیج 1992 هه لبژاردنه آه ی سالی ،نه بم

   .مآه ده آه م و بلم ئه مه یه آه م هه لبژاردنی ئازاده تیدا به شداری نه 
 آه م هه لبژاردنی سه رتاسه له دوه م هه لبژاردنی ئازاد و یهلم ده ب ب

  ریی عراقی ئازاددا چی فر بوم؟
ته مه نی هه لبژاردنه آه له آوردستان و عراق به یه ك رۆژ   هه ر چه نده

 الی  به،دیاری ده آرێ به الم بۆ ئمه ی ئاواره و په راگه نده له هه فته یه ك آه متر نه بوو
جارك بۆ ناونوسین و  (آه میشه وه ده بوایه له دوو جار آه متر نه چیت بۆ بنكه ی هه لبژاردن

   . (جارك بۆ آۆنترۆل آردنی ناوه آه ت و جاركیش بۆ ده نگدان
 خرایه به رده م هه ر كراوهله م هه فته یه دا مژو یه آی بچوآكراوه و دونیاو ووالتكی بچوآ 

   .وڕۆلی خۆی به دی بكات تیایدا خۆیآه  هاووالتی یه ك
من یه آك بوم له و هه زارانه ی آه تادوا ڕۆژی ده نگدان خۆمم پ ساغ ویه آال نه ده آرایه  
دا گیریان خواردبوو ده خوالنه توانای وه المی ئه و هه مووپرسیارانه م نه بو آه له مشكم ،وه
   . نه بوآه وه المكی پ به پستم بداته وه په نام بۆ ئه م و ئه و ده برد سودكی ئه وتۆی،وه

 دوای مشتوو مو ، ئه وه تا هه ندكیان تا ئستا هه ربه تازه یی ب وه الم ماونه ته وه
یی آه وتمه بیاری ئه وه ی گه ر بۆ دۆزه خیش ب مرۆڤ خۆی له  دانوستانكی چه ند هه فته

ب له به ر مندال نه گه ر له به ر خۆشم  ،خۆی جیا نه آاته وه زۆرینه ڕه های میلله ته آه ی
آرده ی په شیمان  (ناچار بوام به ووته یه هنا آه ده ل.  بو آه سو آارو ده ورو به رم

   . (باشتره له نه آرده ی په شیمان
به پویست ده زانم آه له دوای هه لبژاردن ئه نجامه آه ی هه لسه نگنم له ده رئه نجامه  

  ش بوم تابزانم تاچ ئاستك له آرده مان په شیمان یا دلخۆوورد ببمه وه آه ی
 سه ره تا هه لسه نگاندنمان بۆ پرۆسه آه ی ده ره وه ی ووالت ئه وه یه آه من پم وایه آه 
تاآه بزونه ر له ده ره وه ی ووالت بتوان آارت ت بكاو بت خرۆشن هه ستی نه ته وایه تی 

   .هونیشتمان په روه ریی
چه آاول وزۆربه ی خه لك برسی وآه م ده رامه متك نیشتمانه آه ی جھشتوه به نی مرۆڤ آا

ئه م تابلۆیه وابه ئاسانی له به ر چاوان وون ناب له هه ر خۆشی یه ك دابیت  جھشتوه، یت
آاتك گوێ بیستی بانگه وازی ووالت ده بیت آه م ده رون ،دواته وه یهبه ونه ی ئه م تابلۆیه 

له  نن دان به خۆیانه وه بگرن به پیر ئه م بانگه وازه وه نه چن گه ر سه یرآه ینهه ن بتوا
دی ده آه ین  آه سی وا به خۆپیشاندان و گرد بونه وه ی خه لك له بۆ نه نه ته وایه تیه آاندا

   .ش بۆ آوردستان بژێ نه ك خونه ق آه له آوردستان ئاماده نه بوه ته نھا دلۆپ ئاره
  خه لكه ده آات له ئاواره یی آورد په روه رونیشتمان په روه ر بت؟  چی واله و 

 دیاره له ده ره وه آاتك بۆ هه رفه رمانگه یه ك بچیت به ر له وه ی له ناوت پرسیار بكه ن 
 بۆ ئمه ی آورد ئه م پرسیاره ی ئه وان له ،یار له ناوی ووالته آه ت ده آه نسڕاسته وخۆ پر
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به لكو هه ست بریندارآه  ه ی بكالۆریا ی الی خۆمان گه ل قورسترهپرسیاری تاقی آردنه و
  ده پرسین ده لین بۆ؟. ریشه

له گه ل نه زانینیشدا له قوتابخانه آاتك وه المی پرسیارك ناده یته وه دیاره آه نایزانی،
ه سه ر  المی ئه م پرسیاره ی آارمه ندان یا هاوالتیانی ئه م ووالتانهبه الم بۆ و! چی ده آرێ

می پرسیاری به رامبه رت چاك ده زانی به الم وه المه التۆ وه : ئشه ت بۆ دروست ده ب، چۆن
 ئه گه ر بلیت نایزانم ئه وا ده ،ته وهیآه ی به شه رمه زاری و هه ست به گوناهه وه ده ده 

   .بته نیشانه ی ده به نگی و نه فامی
ن عراقیم ئه م پرسیاره ی ئه وان وام لده آات یه  من هیچ آاتك ئاماده نیم به بواوه بلم م

ئه ویش ناهه قی نیه . یا بلم من خه لكی آوردستانم، هه ربلم من آوردمارآه م جارو دوه م ج
   ؟بلت آوردستان یانی آوێ

 :یه آسه ر ده لم! من ده ب خۆم له گلی بده م گوایه وا هاته گوم آه ده ل آوردستانی آوێ
   .عراقآوردستانی 

راقیت؟: دوباره ده آاته وه ده لع   
  ! ده لم به ل آوردستانی عراق

یه م وبۆ مسۆگه ر آردن له وه المه آه م ده لراق، وانیه؟:بۆجاری سع  
 پرسیاره دوباره و سباره نه بته وه له م بۆ ئه وه ی ئه و دیالۆگه آۆتایی پ ب و چیتر ئه 

   . به ل: ده لم، ببرته وهی یه وهآورت
   .ڕو به ڕوی هه مو خزانك ده بته وه  ئه م آارو هه لوسته هه فتانه چه ندین جار

آاتك بیاری به شدار بونم دا و چونه وه م بۆ ژر ئاالی س ئه ستره و الله اآبر آه ی به 
المی به خۆم پ نه گیرا له وه ،عس بۆ یه آه م جاربو له ژیانمدا هه ستم به خیانه ت آرد

ئه وا   خۆشبی برام سوپاست ده آه م،خرهاتنی دۆستكم به ده نگی به رزه وه هاوارم آرد
له گه ل ریزم بۆ ) مونه زه مه ی به عس ( ئه وه نیه هاتومه ته،منیش هاتوم نوژی جو بكه م

   .بۆچون ی ئه وآوره دلسۆزانه ی له وێ آاریان ده آرد
 ، چونه آه م په شیمان نیم هه رچون باشتر بو له نه چونتا ئستا من له له گه ل ئه وه شدا 

تا جاركی تر ئه مجاره ، یه نه آراباهله چونه آه ش باشتر ئه وه بو له بنه ڕه تدا ئه م پرۆس
، نجی خۆمان بیاری زینده به چالی خۆمان ده رنه آه ین هه ر وه آو آردمان یان به ئیمزاو ڕه

   . دروست آه ین و به پای خۆمان بچینه ناویه وهبه ده ستی خۆشمان قه فه زبۆخۆمان
 ئه وه ی لی فربوم و بواشم پی بو آه آورد به هه ر شوه یه ك و هه ر چۆنكی به یه ك 

به مانای یه آگرتن ته واوده ب و سه رچاوه شی له  بانگه واز بژته سه ر شه قامه آان
آگرتنكی آوردیش بگومان پیالنكی هه مو یه . وه رده گرتهۆشیاری وهاو بیری یه وه 

آه ده  ن ده شك تكه خاوه آانیانو خه یاله نه زۆآشته وه و خه ون،دوژمنی پ هه لده وه
   .پتر الی یه ك خۆشه ویستتر و به ڕز تر ده بن ئاواره ی آوردیشو له ناوچونیان بته تۆقان

عه ره ب هه ر عه ره به هه ،آه بلم دانیهشتكی تر آه لی فر بوم ئه وه یه گومانم له وه  
ی به رزتر ب ئه وه نده ئاستی ڕق و آینه ی به رامبه ر به آورد له یرچه نده ئاستی ووشیار
   .گه لی به رز ده بته وه

 چه ند هه نگاو له عراق بچینه بروابونم به وه ی بوم، شتكی تر آه له م هه لبژاردنه فر
   .رچه آانی تری آوردستان وه دور ده آه وینه وهپش ئه وه نده هه نگاویش له پا
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 به الم بابزانین چی له هه لبژاردنه ،ئه مانه و گه ل وانه ی تر له م هه لبژاردنه فربوین 
  آانی ناوه وه ی آوردستان فربوین؟

 من نامه وێ باس له آاره هونه ری و ته آنیكی یه آانی هه لبژاردن بكه م چونكه ئه م بابه 
   .ری خۆی هه یهته بسپۆ

 به جیاوازی پكردن له گه ل هه ردو هه ئه وه ی وه آو ئه زمون له پرۆسه ی هه لبژاردن 
گه ل شت به دی ده آرا آه نیشانه ی ئه وه به خۆوه .  و ئیم سالدا1992لبژاردنه آه ی سالی 

 مان له گه ل هه لده گرت آه ئمه میلله تكین ڕوه و دیموآراتیه ت هه نگاو ده نین به هاو زه
پاراستنی چه ند دیارده یه آی خله آی له پراآتیزه آردن و پیاده آردنی سه ره تاآانی 

   .دیموآراتیه ت آه ئیمرۆ پ ده نینه پایه سه ره تاییه آانی په یژه آه وه
ناوی وه ده ست دن آاتك به آه شه رعیه تی خۆی ته نھا له وه ) توافق ( به هۆی سیاسه تی

 میلله ته آه ته وه دان وستان له گه ل آاربه ده ستانی ووالتانی دراو س یا له گه سه رجه م
ل داگیر آه رانی ووالته آه تدا بكه یت ئه م مه بده ئه ده آرێ ته نھا له م مه جاله دا پیاده 

 به الم بۆ آاری حزبیی نوان دوو حزبی هاو ده سه الت پیاده آردنی ئه م مه بده ئه ،یت ی آه
   .ه ره ری جه ماوه ر ته واو ده ببه ز

به ركرا ئه نجام و ئاآامه آه ی له هه ) توافق ( سال آوردستان به شوه چاره ی13ماوه ی  
   .موان رون ودیاره

 ئه م جاره یان خه لكی بۆ ده نگدان له سه ر ئاستی پارزگاآان به ره و سه  آراآاركی باش 
 بۆ ئه ی دیموآراتی آوردستانیش به الم بریا پارتده ن،ب تا ده نگ به حزبه آان نندوقه آان چو

له . حزبه آوردستانیه آانی تر آاندید ده آرانتی م مه سه له یه به ته نیا و به ب هاوپه یما
   .ڕزگاریمان ده بوو) توافق (م حاله ته دا له مه رگه سات و سیاسه تی

ناب ئه وه   وونسا ده وری تاآه آه یه آی تر آه تیاید  مه سه له، ئه مه یان مه سه له یه ك
 له ،بداباآه سی آاندیدآراویش  ده نگی بۆ لكی له ته ك ده نگدان به حزبه آه ی بوو بریا خه

   .ی و ده وری تاك له آۆمه ل دا دیارو به رچاوتر ده بووچاالآم حاله ته شدا 
   .ه ربگیرتئه مه و چه ندین آه مو آوریی تر آه ده آرێ بۆ داهاتوو آه لكیان ل و

  05-02-10 هۆله ندا خالید هه رآی 
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