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کانی و  ره ربه  بهخونی و ونه پساوه و شه باتی نه  سای پ له خه7تان  که  که سایتهدا یه م بۆنه له

ی  یان ساه ده رگای  دهنگرتوی مامک و شکاندنی قفی ژه  البردنی دهکان و نگه یاندنی ده  گه
کان و  استه ڕر  سه  لهرده ماینی په  ھهسی سانسۆر و فه و قه نکانی کروزاوه  باڵ ھه وشه

واڵ و باس  یاندنی ھه ر زوتر گه کبک له سهکان و  سکرده زی سنوره ده ر درکه  سه بازدان به
 ت  ئامه  به ووه یانه  باره رگرتن له وست وه وه و ھه ره ی وت و ده وه کانی ناوه و خواسه

  نه الیهڵ به  ک و تاک یاخود کۆمه  چ وهکان ھو ئاریشه رز برخاندنی کشه یاندن و به گه
کی تر بونی کوردستان نت   واتایه ، بهرانی سایتی کوردستان نت   خونهکان و ندی داره یوه په

.  تاوان ل کراو و تاوان بار کان ، نه ر و الیه ماوه ی وت ، جه وه و ناوه وه ره به پردی نوان ده  
سبت بۆ  رواری پیرۆز بایی و ستایش کردن به م با مشتک له خه وسرت ، بهوت بن  زۆری ده

.یه  م بۆنه ئه  
ناسانی  ماندو نه  لهمش ران و ھه کو نوسه م داوا له خۆمان وه ش ھه مجاره  من ئه

 شی  دیمکراسی ه  ھه م ، با به که  دهخشه ت به م سایته خزمه  ئهرانی  ڕکخه وانر که امادهئ
م جۆره  ته که له پازده بیست سای ڕابردودا ئه رفه م ده با ئه! ین  به  کاری نه وه و به ینه که نه

  که لهتوانین بن  وه بۆ ڕابردو ده ڕمه مک زیاتر بگه کرت که ده! ون بوو  یاندنه خه ڕاگه
ربیندا  تری دیمکراسی و ئازادی ده  له ژر چه بینی ، جا بۆ ئمه ده   نهدا شتی وامانونیش خه
پانی تاودان و  گۆڕه  ین به یاندن بکه ی ڕاگه م بواره وه ، بۆ ئه کتر بکوتینه رو گوالکی یه سه

کانی   کوردیه رکرده ن و حیزب و سه تی تاک و الیه رایه سپی جنو و دژبه ردانی ئه لغاو به
و   ئهزانت که  دهوه باش وه ئه شه که ره خودی نوسه  موشمان به که ، که ھه پانه مۆی گۆڕه ئه

 ڵ گه ک که له یه ک دیارده وه وه که  الیه له ئامز و لواو لو له جنوه  شه ڕه  ھه نوسینه
مان  کات ، ھه داریشیان ده که کو له وه ، به ک ناگرنه ر یه ک ھه وتندا نه ت و پشکه هشارستانی
!رنی نابت  ی ئه  به ئاراستهری  تۆسقاک کاریگهکاتش   

یانی  که م خودی خزانه  ھه مه بت ، ئه یان ده مژه وه خزانک کوڕکی زۆر گه گنه  ده
ی باوک کوره  وه بت ، پاش یه نگی ده ته   دڵم بۆ خزمانشی جگای راسان کردبو ھه ھه

ندک  ن تا ھه که  بانگی ده م کوڕه کانی ئه  نزیکه مرت ، خزمه کات و ده کۆچی دوایی ده
  گودا ،  کانیانی بچت به كو ئامۆژگاریه ن به ڕنمایی بکه

بت باشت ،  ڵ دایکت ده  گه م له مری خوای کرد ، تۆ ھه وا بابت عه ن کوڕم ئستا ئه  ده
قی منایت  یت و عه ی زل بکه بت قسه وه ده که  ناو کۆڕی دانیشتنی خه میش که چویته ھه
. یت  ب فێ بده ده  
.رت  گوێ بگ کانیان له  ئامۆژگاریه دات که نیان ده مدا به  وه  له  

ویش پاش  ن ، ئه به ڵ خۆیان ده  گه م له ک ئه یه  ڕؤژک خزمانی له کاتی چونیان بۆ پرسه
کانی پیی  خزمه) ! ریا   وی ، ده  ، زه ئاسمان  (ت  قسه کردن ، ده کات به ست ده مک ده که
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  دی ئوه به ت ئه وش ده یت ، ئه یکه قانه چین تۆ ده له ق و به له  ھه و قسه وه ئه ن ئه ده
.م  وه تا بیکه دۆزیه تر نه وره م گه وانه م ، له  بکه وره ی گه گوت قسه منتان نه  
  م کوڕه ڵ ئه  گه کیان له  جنو پژاوه ، ج جیاوازیه ی زمانیان به وانه تی ئه به تایبهش   جا ئمه

 له وه ئه! ر پشت   سه ایهکان خر مه ه رگای ئازادی بۆ قه  ده وه بت ، وتمان ئه بت ھه ده
مۆکه  ه ئ!بان   بندا ده وه له ر چرپاندنک پکه ی له سه که و خامهکه  ره  زمانی نوسهردوداڕاب

ینوست ،  بت و ده ری ده رچیت بوت ب باج ده وه ھه رکه ئازادت و له پشی کۆمپیته
 ئازادی و ست به وه ھه ما ، واته لره وه بابت نه ی پیان گوت ئه که سوکاره کھش که کوره
 پای  ویش ویستی له ن و ئه که کات و گوایه خزمانی حیسابی بۆ ده ک ده  ڕیه خستنه ست نه ده
مان له جیاتی  ھژایان ئها  ج!م  کینه منیش ھه دا خۆی نیشان بدات و ب خه م گۆڕانکاریه ئه

مۆ  سته  ده مه ه یانی ناخی خۆیان و قهکان رده نوه ڕوزه ج بهتا وه ، ئه کان  هالح به  زه قسه
م  ک که  الیه کان له میدیاتر وکانی   و سایته  سایتهم  ئهرزشی  ئهھا و  له بهکانیان کراوه
ر و گوالک  راتنی خۆیان و سه پانی ته ن به گۆڕه کش بۆ خۆیان بیکه  الیه وه و له نه بکه

) .ک دوژمنانی کورد  نه( کانی تری کورد  تیه سایه ن و که کان و الیه شکاندنی خه  
کان  ه  کۆڕ و کۆمهرکرده و  سهن و س و حیزب و الیه  گرتن له که خنه رگای ڕه  من نام ده

مخوار  ر خۆمان به خه گه هئ  م ئمه به! ل  بت له ئاستیان بت له بۆی نهس  کۆم بدرت و که
دا  تیھکه بابهله چوارچوه زانین ، پویسته   دهی  و ئایندهمان که وه ته نهل و   گهو دسۆزی

 ل گیراو  خنه نی ڕه س و الیه توانین که و کات ده دا بگرین و ئه کانمان له پاشا و گه حنه ڕه
  کان له ڵ کردنی ڕاستیه ڵ و پکه ی تکه که  جنودان که ئاکامه ک به ر چۆك نه بھنینه سه

.وه  وته که کانی ل ده ڵ ناڕاسته گه  
ھاتبت و   نه ه سک نیه له ژیانیدا توشی ھه بت که که  ھه وه واومان به بت بوای ته  ده
. بکرت رکور  و سهنشت رزه  و سه رکۆنه و جۆره سه م نابت به یات ، به نه  

موو   و ھهر فارس مم له کاک عومه ی پیرۆزبایی گه وه رباری دوباره کردنه  له کۆتاییدا سه
ڵ خۆشی و   گه  لهی که بشتانه مه به ه ن قه و خاوه موو ئه ن و ھه که ی ھاوکاری ده وانه ئه

وه به  گۆڕنه  دهکانی پشو دانیان ژن و ساته  دهماندا که له کانی گه تیه ینه ناخۆشی و یزار و مه
ی  هو کانیان بۆ دۆزینه ره کانی کۆمپیوته ی پیته کانیان و دوگمه مل کردنی خامه  لهست ده

  ، ڕۆشنبیری و کولتورینگی رھه تی ، فه یه کی سیاسی ، کۆمه یه ک بۆ کشه یه چاره ڕگه
 و  ئهین و ھرشی بۆ نوس و گورچکب پست  پ بهیمک ن وه ده وڵ ده وه یان ھه دۆزنه ده
ر  تر که له سه سکی رکه بی ، تورکی ، فارسی یان ھه ره ی عهنیزم شۆڤ کانی ن و خه الیه
  . کاربکاتوانه ری ئه ته وه

 کتر تی یه سایه ر که  سه  و ھرش کردنهدان ین خۆمان له جنو وڵ بده مومان ھه  تکایه با ھه
ن  وه و سیما قزه رداری ئه ست به با ده!  بپارزین کتر دان وه له یه  پشته ر له نجه المار و خه و په

ماسیه زۆر و   و که ه مو ھه و ھه  گرتن له نه ر ڕه رژینه سه په کو ده  بین ، به و ناشارستانیه
! ریان   سه یه له وسته کردن ھه  ل گرتن و ھه خنه  ڕه ی که پویستیان به نه وه زه  

ستی من ھیچ  به بت مه م نوسینه نه ی بۆ ئه ه ی ھه وه س خوندنه  ھیوادارم ھیچ که
 و  م نوسیوه ته م بابه ی گشتیدا ئه د کردن نیه و له ناو چوارچوه سک به ناو زه که
ژنی  م له جه که نھا داوا و سرنجن و ئومد ده س نیه ته ستیشم له ئامۆژگاری کردنی که به مه

.م پسنیار و داواکاریانه نابت   نوسینی ئه ردستان نت دا پویستمان بهی کو  ساه8  
 

             mehdi.xembar@24.fi 
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