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 د مه جیھاد موحه

ر چاوانم  سه و له  وه ماه  مه تبه ده  م بت و ب باوکه هک م کچه و ڕۆژه ڕوانی ئه دڵ چاوه  پ به: ک ساچوویه  به

 !نم داتده

پشووی ھاویندا،   ن له که بۆ ھاوتی کار ده  ، که ردی ڕاپۆرتکی دوو خوندکاری زانکۆیه ، سه وه ره ی سه ردره م سه ئه

 .ستیان خۆشبت ده .ولر شاری ھه  سان له  وره ی گه سان و خانه  وره وشی گه ر ڕه سه له  اچوونکیان کردوهدو  به

ر ب  سه ند جارکی تریش له زۆر کاریتکردم و چه  ڕزه به  ساه  وره و گه و موعاناتی ئه م ڕاپۆرته ک مرۆڤک ئه من وه

ی خۆم  رنجه م سه ئه  ، بۆیه وه کانم خوندۆته ڕاپۆرته سانی شاری سلمانی  وره ی گه سان و خانه  وره مافی گه

 .ڕز رانی به م خونه رده به  مه یخه تۆمارکرد و ئستاش ده

و توانای   لیقه ی سه گوره  ین به وبده کان ھه تی و سیاسییه یه کۆمه  کشه  له  که ریه بۆ ھه  پویسته  که  الی من وایه

ر  سه رنجدان له سه و کردن و نووسین قسه  نگه ین، ڕه ر بکه سه ی له و قسه  وه بخونینه کانی نده ھه موو ڕه خۆمان ھه

ی  وه ، باش بت بۆ دۆزینه گای کوردییه ی ناو کۆمه وره گه یک یه کشه  تی که یه كی وا گرنگی کۆمهل هگت بابه

کان خراپ  ندیداره وه یه په  نه بۆ الیه  رنجانه هم س ئه  نگه ، ره کی زانستیانه یه شوه  گرتن به خنه رکردن و ڕه سه چاره
  .زانم گوێ ناگرن ده  که! ر گوێ بگرن گه ، ئهبت بت و سوودکی ھه نه

  له  وه بیرکردنه  میشه کان ھه بت، تا ئاراسته رمایه ی سه وه ندکردن و کۆکردنه مه وه و خۆ ده ره گا به ی کۆمه تا ئاراسته
،  وه گای کوردی گرتۆته کۆمه  ی که کشانی چاوچنۆکییه م ھه پی ئه  ویوزار و باخ و باخات بت، پ به و زه  ره خانوبه

کتری  ر یه سه ریان له کاریگه  میشه ھه  م دوو کرڤه ئه. زن به کان داده هتیی یه کۆمه  اکارهویستی و ئ ویژدان و خۆشه

  ھا بهڵ کرڤی  هگ  له ،ندکردن مه وه رستی و خۆ ده کرڤی خۆ په  واته ،ناککی ر یه ی ھه وه رز بوونه به  به .  یه ھه

عریفی و کولتوری  ند کولتوری سیاسسی و کولتوری مه ت چه به ھه .  دایه وه نزمبوونه  ویتریان له کاندا ئه تییه یه کۆمه
بۆ   یه ریی خۆی ھه تی سیاسی و حکومانی کاریگه سه ش ده وه ی ئه ھنده  یه ی ھهری کردن کاریگه رده روه په

پدا م  ئاماژه  ی که و کۆلتورانه موو ئه ناشبت بیرمان بچت ھه.  هو کرڤان ک لهک ر یه ی ھه وه و نزمبوونه  وه هرزبوون به

  جۆرک ئاراسته  یی به رده روه عریفیی و په توانت کولتوری سیاسیی و مه ت ده سه ده . لی  هرپرس ت به سه دیسان ده
و ورانکردن  ره گا به کۆمه  یان بکات که جۆرک ئاراسته  شتوانت به ، ده وه رزبکاته کان به تییه یه ھا کۆمه به  بکات که

  . رت و تکشکاندن به

،  وه ھشتۆته س نه نزیکترین که  تی به ویستی و ڕزو حورمه خۆشه  ی که تییه هی ی ئاکاری کۆمه وه م نزمبوونه ئه
موو  و ھه ، ئه مۆ باوه ی ئه رستیه په ی و پاره نده موو گه و ھه ئه. بات ده  ره و تی گه یه ساتی کۆمه و کاره هر گا به کۆمه

ی  کان و بازرگانیی و بزنسکارییه ی بازاڕه رییه روبه ب سه موو و ھه ، ئه کی کوردستاندا باوه ژیانی خه  ی له جیاوازییه

سک  پ که  له  که . باوه  ندکردن ومه ر خۆ ده سه نیا له هی ت ستنه قبه و چه  وه موو چبوونه و ھه ئه ،کوردستاندا باوه  له

مۆدل   یاره ، سهتی یه که تی، باخ و باخاته یه که ندتییه مه وه ی ده که پناسه  ی که و کوڕه ئه! کوڕک  بت به ده
تیان  یکایهر و شه و حیزب م حیزب یان ئه ئاسانکاریی ئه  به  تی که یه که ر دۆالره فته ندین ده تی، یان چه یه که رزه به

ککی  ر حسابی خه سه ، لهگات پیده کاری بازرگانتییدا  کاریی و ب ویژدانی له نده گه  ، یان بهگات پی ده یدا گه له

کانی  ناو بازاڕه  ھنته ده  وه سین و وتانی تره  ت له کوالیتییه نی خراپ و نزمتری رسته رچی که ش و ڕووت ھه ڕه



کی گشتی  ندروسی خه ر حسابی ته سه ب ھیچ کۆنترۆکردنک، له  ک و به یه وه ب ھیچ لپرسینه  ، به وه کوردستانه

گادا  او کۆمهن  له  ی که و پیاوه بت به ده  م کوڕه کی گشتی کوردستان، ئه ندی خه رمه ره ر حسابی زه سه کوردستان، له
ی  وره تشکانکی گه  وه داخه  به   رییه روبه موو ب سه م ھه ئه.  پیاو ماقوڵ  ت بهب کرت و ده تی بۆ ده سابی تایبهح

خۆشی  خراپرترین نه  . وه بینته کاندا ده تییه یه کۆمه  ی ئاکاره وه مبوونه که  خۆی له  که  یه دواوه کانی به تاکه

. دۆالر  ره فته ر ده سه له  وه نیا چبۆته ی ته وه موو بیرکردنه ھه  ، که هکان انی تاکهمۆی کوردستان تشک ی ئهت هی کۆمه
یی و خۆ  نده گه  نن و چاویان له ژیه نجی شانی خۆیان خۆیان ده ڕه  به  ی که وانه تم بۆ ئه ی حورمهڕ وپه ڵ ئه گه له

بت،  رزیان ھه ی مۆدل به یاره ند بن و ڤالو سه مه وه دهنایدا  په  و حیزب تا له م حیزب و ئه بۆ ئه  نییه  وه واسینه ھه

 .ن که تی کار ده یه کانی کۆمه رزه به  هر ئاکار سه له  میشه و ھه  فرۆشتوه یان ویژدانی خۆیان نه

  ، له وه ڕانه گه  ودواوه ره چوون و به  وه وپشه ره به  م له که رپرسی یه کدا، به گایه موو کۆمه ھه  بوای من له  به

تی سیاسی  سه ده.  رپرسیاره تی سیاسی به سه دهیاندا،  وه رزبوونه به  کاندا، له تییه یه کۆمه  ی ئاکاره وه نزمبوونه

رچ بارکی  نی ھه خاوه تی بت، یه رچ ئاکارکی کۆمه نی ھه کی سیاسیی بت، خاوه یه فه لسه رچ فه نی ھه خاوه
کرابت   کدا که گایه ناو کۆمه  تی له تایبه  به. گا کانی کۆمه بۆ ناو تاکه  خواروه  زته به ش داده وه سایکۆلۆژی بت ئه

ھای  به  له  ، جگه کی نییه ھایه دا به گایانه کۆمه  م جۆره ناو ئه  کان، تاک له بخۆری تاکه  کرابت به  ل، که مگه  به

 .  وه راویزه په  خرته بت حسابی بۆ ناکرت و ده و پول نه  نی پاره رچ تاکک خاوه ند بوون و پیی گیرفان، ھه ومه ده

ک بت، گرنگ  یه رچ شوه ھه  یداکردن به په  ی پاره ی، فرگه نده ی گه فرگه  به  کوردستاندا، بووه  تی سیاسی له سه ده

سکی لھاتوو بیت بۆ  تۆ که  یه وه گرنگ ئه دا، ی که ندییه ومه چاوچنۆکیی و ده  کات له ک زیان ده  ، گرنگ نییه نییه

 .  ڵ نده تی گه سه ری ده هپی پو  یداکردن به په  پاره

ل  ی خۆیان، وه جگه  وه ڕنه کان بگه رزه ھا به و به  ئامۆژگارییکردن ئاکاره  به  ی که وه به  بوام نییه  نده رچه من ھه

  له کان سهرپر به  ئاگاتان لیه.  وه مه که گای کوردی ده موو تاک و کۆمه و ڕووی ھه ره به  م پرسیاره شدا ئه وه ڵ ئه گه له

تۆش بیرک  ده. ؟اندا بتیکانی پرسه  گا له موو کۆمه بت ھه ده  ن که هک مردنی دایک و باوکیاندا کارک دهکاتی 
ی  بچیت بۆ پرسه  ییه شوره .دایک و باوکی تۆ  له  رپرس ھیچی زیاتر نییه وی به دایک و باوکی ئه  و دنیا به  وه ره بکه

 .گریت دایک و باوکی خۆت نه  رپرس و ڕز له وی به دایکی ئه

  .بی ره عه  تی به مکارم ابراھیم کردویه  ، که دانمارکییه  م رۆژنامه کانی ئه شیکارییهی  گوره  به

http://www.information.dk/275470  و  ر ئه سه کان له ر و باسکار و پرۆفیسۆره ی زۆری نووسه زۆربه

چاوی نزم   نجامی ڕسواکردن و به ئه  له  وه ئه  که  ریتانیا ڕایان وایه ی به واییهم د ی ئه تییه یه ی کۆمه کشه
 نندی کان و چه ر بازاره سه  نای کرایه الماردان و ھشه و په ش و ڕووت بوو ئه کی ڕه راوزخستنی خه ماشاکردن و په ته

فتاری  ڕه  له  یه زاییان ھه شاره  که  رانه و نووسه زۆرک له.  شون سوتنران نندی چه ،س تیایدا کوژرا و بیرندار بوون که

  تییه ترین سوکایه وره ت گه رامه م ده کی بکار و که بۆ خه  chaveی  کارھنانی وشه  ن به ریتانییدا ده تی به حکومه
کی و بیار  مانای قینکی کورانه  ش به یه م وشه ئه  که  وه گرتۆته  Prejudiceی  ی وشه جیگه  یه م وشه پیان، ئه

 .  ت و ب کار رامه کانی ب ده ر خه سه دت له  کورانه

ن  ، یان ده ه مه لکی ته گه  لی ئمه گه :ن ده  رمانه ب شه  کان، به وره گه  رپرسه وتی خۆشماندا، به  تا له وه ئه
یی  ب ئابوویهم  ئه. ڕت وه ت دهنانت لبی پ  وشنت که یت کلکت بۆ ڕاده تا نانی بده  گ وایه ک سه وه  لی ئمه گه

تین  ره وه ندام گه م ئه سانی که ش وڕووت و ب کار، یان که تان و ڕه ره کی ب ده خه  ر به بهرام کرت به هد  که

 ک وه  که  یه گانه کۆمه  و جۆره له  کهگای کوردی  ناو کۆمه  له  ھنت، چوونکه دوای خۆیدا ده  تی به یه ساتی کۆمه کاره

  که  یه وه ش ئه یه وه م السییکردنه ی ئه له سه مه.   وه کاته م السایی ده رچی بکات ئه ھه  وره کات، گه فتار ده همنداڵ ڕ
دوای خۆیدا   یبات به تا با نه  وه ی خۆته که کوه  ستگرتن به خۆت و ده  له  وه نیا بیرکردنه رستی و ته لوتوری خۆ پهوک

  ناو خۆیدا پارچه  ک له تا خه  کرت، که ربوده به  سته به و مه ش به دزوه  ته قه سه  م کولتوره ت ئه به ھه . ھنت ده

کتری،  یه  ر به رامبه ستبت به دا ب ھهناو خۆی ک له ری، تا خهکت یه  ک ناو خۆیدا ب ئاگا بت له بت، تا خه  پارچه



کان زیاتر  پنه خۆسه  ته سه ، ده وه مبته بایی و ڕکی که کدا، تا ته ناو خه  له  وه مبته ویستی و ڕز که تا خۆشه

 .ن حکومی خۆیان بده  به  توانن درژه ده

 

 

 


