
. ھنین ده کاری و شتک زیاتر بهوم ھه مرۆ له ی ئه یه ه ووشو ئه

*رکی  خالید ھه*   

مالی ( ل  ده   که یه ه ته دروستی نازانم ھی ک وھی چ نه ی به که  راستیه یه ق ھه سته کی نه یه  وته

) .کات لک فری دزی ده  خه ،لال کراو ره به

وتو   پشکه  ئاستهمو ھه بهو   وه که  یهوه ته م ونه یستهمو س هھ ریت به رتاپای دونیا بگه  سه

  یت که ناکه دی  به وه ھچ شونک ئه  ، له وه هیشکان او ئاینهومو ب ھه  به  و وه کانه  وتوه ودواکه

   تکای ی که و ئاسته  ئه هتیشتب کانی گه  چین و توژهرتاپای  سه  که لکه ی خهیئاستی وشیار

 با یان نه روه ک به  یاسایه وه ژره ر له گه  ئه ،ن ک بکه  یه وه مو لپرسینه ھه ست به ھهگشتی  لک به خه

 ، ک  الیه رک له ماف وئهب  ش ده م یاسایه  ، ئهبیت  نه وه ره سه التکیان به سه ش ده وه ره  سه و له

 ،ل و ب جیاوازی بت تی گهال سه دهب  التش ده سه ده بگرت  خۆوه بهک  الیه له پاداشت وسزاش

کانی ژیانی  نه مو الیه ھه کردنیان   پراکتیزهو   وه  وردکردنه  له  هی که  و دو کۆله یه م چوار کوچکه ئه

ی  که وازیه یا الب   بونی نهش   کانه  وکۆلهم چوارکوچکه ک له ر یه   ھه وه تهگر لک ده ی خه رۆژانه

ر  ده ھه ت به روه ب سامان و سه الت الوازده سه دهدا   تک دهانی ژینگ  پارسهب  رچو  سنور ده له

رسیی ت میش مه بونی ئه  نه تی بونی ناب ، به الیه ریی کۆمه روه  کۆتاییشدا دادپه لهروا  ده

. ب  یدا ده پهتیش  وله ی ده واره و  قه تی وایه ته رئاسایشی نه سه له

رچی   ، ھه  باشوره ی   ئازاده ی کوردستانی نیمچه چۆکهو پار ه ئ  که ی ئمه هوالتم    لهژ رۆم  ئه  

ری زمان و  سه ست وبکار ده زا کاربه  شاره و نه زا و بچوک شاره  وره زان گه  زاناو نه  له وه م بکاته ده

  چی یه م وشه ب ئه  ، ده وکۆتای دت وه کرته دهلی  نده ل وگه نده گه ر سه  دوان له بنی زمانیان به

  وه دیاریه ژنۆ به و ئه سته ی ده ب تاکه ودالن؟ ده  عه وه ستیشیه ده ودالن وبه  بۆی عه هند وه لک ئه ب خه

ی تریشی  که شه مان بیدات به که ته  میله  لهیشکی زۆر ی به که میه رخه مته بنالین وباجی که

ات ؟د  ئهش و ل وه دیاریه به
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سانی  کهشکی زۆری  الم به بت به موشی نه ر ھه  دونی گه  گالوه هی م دیارده مرۆی له ی ئه لکه م خه ئه

یان  که له  وبروای گه ی متمانه سانک بون جگه کهیان بون  که ته ستی میله رده سه مان وگیان له قاره

 ی  وه  ئهردی  چۆن و بۆ رویدا ؟ ده یه شتا پله دو ھه  سه رخانه رچه م وه  ئه یه وه پرسیار ئه  ،بون 

م  ه ئه.نو دورکه راپ وه کاری خه  و له کاری باش بکه . نی گوتهالکان  رو بنی ووتاری مه سه

یزان   ونهبوب زارانجار گوبیستی نه  ھه یان بگره  دهب  پی ئاشنا نه نیه س  که ئامۆژگاریانه

  واته که  ، تی یه که  کردنه پیاده کات یداده ھن وگرفت په ده  که له سه  مه ی کورتی به وه  ئهالم به

   پویست بهتی کردنی رنماو یاساکانیه نه   پیاده کردنی له شه لدانی وگه رھه لی و سه نده ی گه دیارده

   له ی که و یاسایانه  ئه  یاسا ؟ ش بپرسین کامه مه ب ئه الم ده به .  ناکات وه بیر ھنانه و وه گوته

لیان  ھهمان ناتوان  رله  په وه مو ھزی خۆیه ھه  به که دارژراون و ئستا دا عس می به رده سه

ناو  نی به نجومه  ئه  له  که2001   له199ی  ژماره  بهی و بریاره کو ئه روه   ھهو ؟ ه شنته وه

  ت بو  به تایبه) سحیح قومیه ته(ناوی  رچو بو به دام ده می سه رده تیی شۆرشی  سه رکردایه سه

کۆی  نی نیشتمانی به نجومه ئستا ئه ر له ک به یه ی ماوه وه رای ئه ره عریب کردنی کوردستان  ، سه ته

. وه کاته تی ده رۆک کۆمار تارق الھاشمی ئستا ره چی جگری سه  که ندبۆوهشا لیان وه نگ ھه ده

شوازی مافی  ر له  ھهتی سایه تی وکه الیه ی یاساکانی کۆمه وه  دارشتنه  دوباره  من پم وایه

   هلی نده ی گه سته کی جه  الیه کهری  روه  نادادپه شک له ل به کانی تاکی کۆمه رکه تی تا ئه سایه که

ند   چه توانادابن به  له نین که  نده وه  وشوازی یاساکان ئه نمونه،  کات  ده  چاره وه گرته ده

رگرین  ؛  وه کو نمونه الم وه  بکرت به  باس لوهانموی  ھه ھا شوه نوسینکی ئاوه

ت  ی تایبهدرسک  ئه  له ، کهسک مو که ر کردنی ھه  کۆمپیۆته ک بۆ به تا یاسایه ره سهکرێ   ده

توان دوجار خۆی تۆمار بکات ، دواتر  سیش نه ب که درسی ھه توان دوو ئه س نه خۆی که به

مترین داھات بۆ ھاوالتیان دیاری بکرت ،  ی که رتاپای والت ،رژه  سه ب له س ب داھات نه که

بت ،   نه ت شاراوه وله  ده سک له ر که ھاتی ھهابت ، د  بکار نهست وه ر بۆ ھه  وھه وه خۆیه س له که

بت  ندروستیی  ھه ی ته سک  بیمه مو که  ، ھه وه باج خۆی بدزته س ناتوان له  که یه م شوه به

س  تی که روه لدا بکرت ، سامان و سه گه ی له وه ب لپرسینه  ده،ب ند ده مه وله پر ده  له سک که که

کانی  مو زانیاریه زگاو تۆمارکاری ھه ده تاکه  ر بکرته ۆته کۆمپی بت واته  نه ت شاراوه وله الی ده

قام   شه کرت که ده  وه تا به ره ش سه مانه ، ئه  وه انهکانی و چاالکیه رمایه  سه به تاک وکۆی ھاوالتیان

  ری والت دوباره رتاسه  سه کان له  بکرن تا ناو و ژماره  کۆده مو به کان ھه مالهی رگا وکۆالن وده

 وداھاتو  شی دیاره که درسه ب ئه تۆماردهدیار و جبونی  و شونی نیشته سه ر که ھه  وه بنه نه

مان  ھه ھن له ست ده ده ت وه وله تی الی ده فافیه لک شه  خه یه م شوه  بهبن دهکانیشی دیار گۆرانکاریه

 کارو   له مان شوه ھه  به ته لهو ر ده سه  له وه ریشیه رامبه  به لهب  دروست دهکاتدا برواو راستگۆیش 
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نجام و  ست وئه  گربه نه گه ت ده وله ت و ده نجام میله  ئه  لهبنون ت فافیه کانیذا شه رنامه به

ی  ر بناغه  سه و له که ر یه ی ھه وه  بۆ ئه وه شارته تریان نه وی سیان زانیاری له  که وتنک که رککه

م  چو ھه روه ی داھاتوی خۆی دابرژێ ، کاتک کار وابه رنامه تر به وی کانی ئه رنامه به

ریش بۆ  وه خته رانی وبه کۆتاییشدا کامه هلدی دت  و دلسۆزیش بهم دلنیابون  ک بون ھه یه بروابه

. دی  ردوال دته ھه

ک سال  ده زۆریان له ره ی ھه الم زۆربه ستان به ده لم گشت کاربه ر نه گه دت ئه وه یرم له  سه   

 نازو   وله  ئاشنا بونه و والتانه می ئه  سیسته به ، ی کوردستان  وه ره ده  ژیاون له نهمتر که

  مه  ئه پای چی ؟ یان له وه  خۆلدزینهکردنیان بۆ؟ نه  الم پیاده ندبوین به  سودمهشیان تیی نیعمه

 . وه نه المی بده ر خۆیان وه ب ھه  ده پرسیارکه

ندا ھۆله 22-07-07
www.serben.com
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