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کوردستاندا نک له ند دیمه چه  
   م سیهنی  دیمه

)" یه به موحاسه " و سزادانه وه کو لپرسینه ، به ی تۆ پشنیار نییه وه ئه(  
 

29.07.200 ی گه رسیم دیبه ده  
Darsim88@hotmail.com  
 

ومانکردنی شاری یادی بۆردو اندا له کوردستکانی  شارو شارۆچکه زۆری ره ی هه ی زۆربه1982سای  کانی خۆنیشاندانه یادمه، له له
 .  "هید بوون دکتۆرایه ، شه بن نایه ل له هزی گه"کرد  م هاواریان ده ده ران پ به دا، خۆنیشانده24.4.1974   له دا دزێ قه
 بوون دا، ئامادهر یرکهبی داگ ره و زۆرداری ڕژمی شۆڤینیستی عه مکاری نجامی سته ئه و له گیان و به دڵ مووی به ک هه وێ ڕۆژی خه ئه
ست  ده وی به  هه وه رۆشه په و به ن خت بکه  ژیانی خۆیان به، خشن ، خون ببه ن ک بده یه قوربانی موو جۆره هه نگ ک ڕه و یه نگ ک ده یه به

 . ن  بده و دکتۆرایه هنانی ئه
 
سوکاری  نیا که ک ته و حکومی، نه زبییستانی ح ده و کاربه رپرس ه ب ندک له وشتی هه دڕه و به فایی نجامی بوه ئه  دنیام له م ئستاکه به
و  ترسی ئه کو له ، به وه نه که تده  ڕه و دکتۆرایه ک جارکیتر ئه ، نه وه ر زیندوو ببنه گه کان خۆشیان ئه هیده کو شه کان به هیده شه

 . ن که دهش  ڕا دکتۆرایه
 
ی پویست  گوره  به هیدانه تی شه  یارمه مکرد که وه ، باسی ئه یه وره کی گهرپرس ئستا به ک که یه  هاوڕێ ڵ کۆنه گه  لهکوردستاندا له

هید بوونیان بت  شه ر له  بهکان هیده  شهکانی ی کاره گوره هیدان به  شه سوکاری و که تی خزان مکرد که یارمه وه و پشنیاری ئه نییه
  که هیده ر شه گه ، ئه بترک، پۆلیسک یان کرکارکی ئستا رمانبه ندازیارک، مامۆستاک، فه ی دکتۆرک، ئه م مووچه که د یه قه  به واته

ر   سه بخرتهوه بۆیان  هید بوونیانه سای شه  له ی سانه زیاده + ر، پۆلیس یان کرکار بووبت رمانبه ندازیار، مامۆستا، فه دکتۆر، ئه
ن   دینار، بکه450.000  کاته  ده  مانگانه  که زار دیناره  هه15.000ی کرکارکی ئستا   ڕۆژانه وه مه  کهالی رنا به گه ، ئه یه  پاره و به ئه
 . هیدکی ڕگای ڕزگاری نیشتیمان ر شه ی هه هیدانه شه به
 

ی  که موو بودجه ههجا :  گوتی هیدان پ زۆر زۆر بوو، بۆیه  دۆالری بۆ شه300   دینار واته450.000م،  و هاوڕیه وادیار بوو ئه
 ).برسان بمرن کان له و زیندوه هیدان بت بت بۆ شه رم ده تی هه حکومه

 هاتن بۆ  ی که نه با ره  عه شخه و  ن به ده  نه رهموو دۆال و هه ر بتوو ئه برسان نامرن، گه کان له خر زیندووه نه: (مدا گوتم وه له
  وانه شه کان که رپرسه ی به وانه  شهو  ئهموو فی هه سره ی مه وه مکردنه ڵ که گه غدا تیرۆریستن، له ه ب وه نه گه ده و که کوردستان دیموکراتی 

 300ند جارک  و چه رپرسه ر به مانگکدا هه و له ن که رف ده خۆڕایی سه و حیزب به ت ی حکومه پاره زار دۆالر له دان هه و سه یان ده
 ). ن که رج ده یان خه وانه و ڕابواردنی شه وه دۆالر بۆ خواردنه

 
و  ن، من نازانم ئه ه شقه و ته و سزادان وه کو لپرسینه ی تۆ پشنیار نین، به و قسانه ئه: (وه گوتی  ییه تووڕه و  بزاری  به رپرسه و به ئه

و  ی بۆ ئه  ئه باشه ؟  وه ننهیھ هڵ خۆیان د گه له ناوی پشنیار  به ،  یه  چیرانه مه یرو سه  سه و شته  ئه وه ی وت دنه وه ره ده ی له رانه براده
، بزانم نن یه  پارتی بگه  به و پشنیارانه بۆن ئه!  وان زۆرتره هی ئه  زۆر له هیدانی ئمه ی شه هیدانه پارتی نان؟ خۆ شه  به شتانه
 ). ورن؟ ده
 

  نه ر پارتی بوومایه گه ، خۆ ئه کتیی بوویمه و یه ه شتر کۆمهکو پ و به بوویمه ڕۆژان پارتی نه ژیانمدا ڕۆژک له هاوڕێ له: (گوتم
  وه  بت، ئهراوردکردن  به له سه ر مه گه دوایی ئه. یاند گه وانم ڕاده کو به یاندن، به گه شم پ ڕاده و پشنیاره  ئه و نه نابت  الی جه هاتمه ده 

کوژراوکی !  بووه فا نه وه هیدانی خۆی به  شهناو  به بۆ و دڕنده عسی فاشی د به قه  به وه شه کتیی  یه کان به  کوردستانیه موو پارته هه
ی دابین  که نهندامانی خزا واوی ئه و ژیانی ته گرتبت رنه رزی وه کی به یه و مووچه کی باش یه ، ئۆتۆمۆبل، خانوو، پاره عس نییه به
 1991سای  ر له و به می شاخ رده گینا خۆ سه ، ئه ستدایه رده به ی باشتان له پاره ئستا  م که که  ده ئوه یی له کاتک گله لهدوایی ! کرابت نه
  ).!بوو و پشنیاری نه یی سیش گله و که گرت رده ی وه هیدانه س شه م که که
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هاوڕیانی  ک له  کۆمه ره و براده ئه.  بانگی کردم بۆ نانخواردنی ئواره" ئاڤستا " ولر بۆ ه هرک له وک دواتر براده ند شه چه
ماندا،  که ر دانیشتنه سه ک بهری کاتژم دوای نزیکه.  بانگکردبوو،دا کتیی ناو یه بوو له کی هه یه رپرستی و به که ر یه هه ، کهردووکمانی هه
و باپیری گوت،  ی ناوی باوک وه ؟ دوای ئهمیناس ، ئایا ده یه یی گه کچکی دیبه (....)  ی لکردم که وه اری ئه پرسیکان ره  براده کک له یه

(.....) ی  رگه  پشمه دا که1968 یان 1967سای  و له وان بووه  خزمکی ئه که (.....)  واته که: ناسم، بۆ؟ گوتی  باوکی ده به: گوتم
ریکم  ، منیش خه  داوای لم کردووه و کچه ئهر  و به مه ک له یه ماوه  وه ئه!  چووه رنه یان بۆ ده هیدانه تا شهو تائس هید بووه  شه بووه
  ).م که ج ده  بۆ جبهی هیدانه  شه ی ه مامه

 
و  لهکو  به!  هیدیشه شه و نه رگه پشمه  نه وه ی کوژرا، ئه  که  که یادمه ی، له که تۆ باسی ده ی که یه و کچه ی ئه و خزمه  ئه،هاوڕێ: گوتم 
 و پیان زانی  بوو و مای باوکی کچه ویستی هه ندی خۆشه یوه ڵ کچک په گه لهچی  بوو، که و مندای هه ، ژنباستکرد ی که سانه

  وان باسیان کردووه ی ئه و چیۆکه م ئه بت، به کی هه یه یی مووچه گه خزمکی دیبه  که خۆ من پم خۆشه! یان کوشت(.....) ستان  هه
  م ئوه به.  وه ی بۆ ببدرته هیدانه ڕم شه و لناگه وه مه که تی ده دنیایی ڕه  به وه م من، ئه رده  به  بخرته و کاره ر ئه گه ، ئه وانیه
سکی بکار،  موو که هه ن به یده ڕوپی دهو ی ئه وتان که" ی  سۆسیاله یه تی رمهیا"و  کو ئه روه هه"  ژارانه تی هه یارمه"ناوی  ن به وبده هه
 ).ت رامه ژارو بده سانی هه تیدانی که زرنن بۆ یارمه ک دامه زگایه ده
 

و  وه بنه کی بۆ ده یه هید مووچه ناوی شه  به ، ئوه خر وا نییه نه: گوتم!  روایه ین هه که  بۆی ده ش که ی ئمه وه  خۆ ئه ئ باشه: گوتی
 ). ن که  دهیهیدان شه  زوم له وه ، ئه ید نییهه ڕاستیشدا شه له
 
 بوو بۆ  که و دیاربوو کچه گرت ی هه که فۆنه له ویش ته  لیدا، ئه ره و براده فۆنی ئه له نگی ته دا بووین، زه و باسه و قسه ر له هه

کی کورتی  یه ماوه  له  که وه  دنیای کردهویش  کرد، ئه ڤاه و هه ڵ ئه گه ی له  قسهی خزمی هیده شهو  ی ئه هیدانه شهپرسیارکردنی 
  ).  که می کچه ک غه ، نه وه می ئه  غه وه و ئه چت رده یان ده و خزمه ی ئه که هیدانه داهاتوودا شه

. یان نووسم ده،  زنجیره  به یه و کوڕیتان هه م رچی که ، هه وه ره  ده وه ڕمه  بگه وجاره ئه: م گوت و هاوڕیانه دا به و دانیشتنه ر له هه
و  ر ئه  سه یانتوانی بمھننه  نه بوو، چونکه م هیچ سوودکی نه به! نووسم شتی وانه دیاربوو پیان ناخۆش بوو و داوایانکرد که 

        !!نووسم کانیان نه و کوڕییه م  که ی که ڕه باوه
 

 


