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رچی  و هه ستیان پی ده  نو له دا گیانی خۆیان خستبووه نگانه و ته خت ڕۆژانی سه لهی  وانه زۆرن ئه
  سانه و که وێ ڕۆژی، ئه ئه. کرد و درخیان نه پناوی کوردو کوردستاندا کردیان توانایاندا بوو له له

ش  رپرسانه و به ئه. ی ئستای کوردستان بوون رپرسانه و به گیانی ئه باتی گیانی به و هاوخه هاوڕێ
  ، چونکه کرد  ده انازیشیان پوهو ش یه و هاوڕتی  بهباتدا، دیان خۆشبوو ختی خه ڕۆژانی سه له
  کهکانی شار،  تی ڕکخستنه یارمه  ناو شارو به هاتنه ده  کهی  رگانه و پشمه  چاکی ئهنجامی ئه له
کانی  پلیکانه  بهکان رپرسه یاند، به گه و شۆڕش ده ل سزای گه و تاوانباریان به دان سیخوڕو خۆفرۆش سه

   . ت زاره و وه بی سیاسی کته و مه تی رکردایه کانی سه  پله یشتنه هگ  دهو ڕان گه ده لپرسراوتی هه
و هاوڕیانی  ڤانی درینی شاخ  ههیان زۆربه و حکومی، که کانی حیزبی رپرسه به ندک له ههچی  که

و  فتاکان  سانی حهمینی  ژرزهباتی ختی خه ڤانی ڕۆژانی سه  ههو  کانی زیندان  تاریکه کونجی ژووره
ڤاه  هه  زۆر لهی پویست کاریان بۆ  گوره بهم  به ن،  ناسانه  ماندوو نه رگه و پشمه ی ئهشتاکان هه

و  ر ئه هه . ریاندا رامبه به  له فابووینه کی زۆر بوه یه توانم بم تاڕاده و ده کردووه کانیان نه درینه
خۆ   ئازاو له و کوڕه تی ئه یه هاوڕێ ییان به شانازباتدا، ختی خه ڕۆژانی سه  له ی ئستا که رپرسانه به

  نه توانن بگه  ناکو  بهکان، وته ستکه ده شیان کردوون له ببهر  ک هه چی ئستا نه کرد، که  ده بردووانه
 پ یان-ددام  پیاوانی سه و کۆنه نکا یه  سۆزانی کردنیتی یه هاوڕێ  رپرسانه و به  زۆریش لهو الیان

و  و پله  ئه یانده نیان گهوا و ئهدا فیل لده یان به قه دا ته نگانه ڕۆژانی ته ی له وانه تی ئه هی هاوڕێ  له باشتره
   !!  یان ی ئستاکه پایانه
باتی  نجی خه ری ڕه کردنی به می درونه رده سه  له هن ک رپرسانه  به و جۆره ر ئه ، هه یره م سه به

نی  مه گوی ته  خونچه  که هیان  درینانه ڤاه و هه تی ئه هاوڕیه ان له ڕقی، ران ی داگیرکه وه ڕوو بوونه ڕووبه
،   بنن وه  خزان پکه یان توانیوه کو ئستاش نه و زۆریان تاوه ختکردووه دا به و ڕگایه خۆیان لهالوتی 
و  من ئه  و کۆنه م کاری ئه و کورد، به  بۆ کوردستان باتکردنه و خه وان دسۆزی  کاری ئه چونکه
ڵ  گه کاتی کارکردنیان له ر له هه که  ، و بردنه یداکردن ت په ئستا ئافره، یانه یفیق حیزب و ڕه رات موخابه

 !!رپرسانه  به و جۆره ، بۆ ئهژیانیاندا شکی گرنگ له و به یان  پیشهعسدا بوویته به
کاک . یناسم  ده وه نزیکه زۆر له کهبوو ) پ.ز(ی بینیم کاک  مانانه و قاره  درین رگه و پشمه کک له یه
و دسۆز  ناس ڵ، ئازا، ماندوونه فا، گوایه وه ، به ک ، زیره زان م قسه وار، به خونده پیاوکی نه) پ.ز(

ی شۆڕشی نوێ،  وه ستپکردنه تای ده ره سه لهر  هه.   ندین جار بریندار بووه و چه و کورده بۆ کوردستان
 مارکسی لینینیی  ه کۆمه(کانی   ڕکخستنه ندی به یوه بوو په 1977 یان 1976سای  له

سزا  یان چاکی ناوشارو به ده  له، ڤاه و هه  ئاگاداربت، ئه نده ی به نده وه ئه.  کرد وه ه)کوردستان
، ر ناوشا هاتنه  ده سته به و مه  بۆ ئه ی که رگانه و پشمه شانی  ئه و تاوانباران شانبه یاندنی خۆفرۆش گه
ی   ناحیه کانی گرتنی شداری داستانه  بهو رگه  پشمه  به  بوو وه ه1984سای  له.    شداری کردووه به

کانی سنووری   چاکیهو کان بایه ی ڕه گرتنی زۆربهو  ش ری ڕه  داستانی سهواندوزو  شاری ڕهو هیران
کانی  نفاله ی ئه که دناوه  به ی شاوه وه ڕووبوونه ڕووبهو  تی رکردایه کانی سه ڕه و شه ندی س به مه
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نیای  ته ندین چاکی به ولرو چه  ناو شاری هه وه یان جار هاته ده  به88کو  دا تاوه84دوای  له  . کردووه
. ولر  ناو هه وه هیڕا گهدا 1988سای  کۆتایی  له. ڕکرد وه له یان سیخوڕو پیاو خراپی له  نجام داو ده ئه
و  ی فاروق ر فرقه  سه  هرشی کردهوه ه1991ازاری ی ئ11  ڕین له کی ڕاپه م فیشه که نگی یه ڵ ده گه له
  . کرد ڕی دوژمنانی ده ک شه ردوو چه هه ئاسا بهی پبوو و شر75و کالشینکۆفکی  ک جی یه.پی.ئاڕ
و تورکیاو  و پارتی می ئیسالکانی ڕه موو شه شداری هه و به  بووه رگه  پشمه2002کو سای  تاوه
ی کان وته ستکه پاراستنی دهڕی  شه(  ناوی ناوه ک .ن. ی ی که ڕانه و شه ئهموو  هه ، ک ی کردووه.ک.پ

 . )رم تی هه حکومه
 یان بی سیاسی کته مهتی، رکردایه ندامی سه ند، ئه به رپرسی مه به ن به  ناکات بیکه وه داوای ئه) پ.ز(

کی  یه مووچهو  ک یه وی  زه کات، پارچه و داوای ده ی ئه وه ، ئهن  بدهی-الل ی مام جه که شونه
م دوای  به!! ر بکات ی پ مسۆگه که سییه  که12-10   خزانهو  خۆیبتوانت ژیانی  که یه نشینی خانه
 . بزارییان ویش کۆیدا له کردوو ئه سلمانی هیچیان بۆ نه-ولر یان هاتووچۆی هه ده
و  وی رگرتنی زه  پشتگیریم لبکات بۆ وه بوایه ده ی که رپرسه و به ئه(  :وه  بۆی گامه ڤاه و هه ئه

 کو تاوه بیانناسم   که ماوه النه کی درینی له یه رگه  هیچ پشمه م چونکه توانی بیگه مده نشینی، نه خانه
   که)س.س(ناوی  سک بوو به ه ک،ناسیم یده و نه و ئه مناسی  ده س که که تاکه.  الی ن بچمه ڕگام پبده

  که  یه رپرسه و به ی ئه که نووسینگهرپرسی   به  بوو و ئستاکهولر دانیشتووی هه خۆفرۆشکی  کۆنه
 دوای داڕشتنی . ه)س.س(و  یاندنی ئه سزا گه ی ناوشاری کردم بۆ به وانه ڕهخۆی دا 1987سای  له

و دا و تاوانباره کم له  فیشه14م  که مانجه ده و به وه  بدۆزمه رهو تاوانبا نیا توانیم ئه ته و به پالنکی تۆکمه
لی  نگی گه ی ده م، ئزگه وه ڕانه دوای گه. و جم هشت و وام زانی مردووه وی ر زه  سه وته که) س.س(

کی  یه زه فره مه ن الیه  له)س.س(خائین و خۆفرۆش (: یو گووت وه ی خونده و چاکیه کوردستان، ئه
  .)انر یه و شۆڕش گه ل سزای گه  به وه ه3ندی  به  مه ربه سه  ئازاکانی کوڕهتی  تایبه

دوای بئومد بوونم بیارمدا . دام تکی نه رفه  هیچ ده)س.س(م   ببینم، به رپرسه و به ومدا ئه  زۆر هه
 من   بزانت که)س.س(م  کی وابکه یه  قسه م بیارمدا که به. چم و وازبنم دا نه و کاره دوای ئه چیتر به

بیرم   به)س.س(رێ  ئه: دواجاردا پمگووت  له ، بۆیه ددام بووه منی سه و پیاوی ئه  خۆفرۆش زانم کۆنه ده
  یاند که و ڕایگه وه ی تۆی خوندهلی کوردستان ناو نگی گه ی ده و ئستگه بو87سای  دت له

، یاندووه و شۆڕش گه ل سزای گه  تۆی به گه پشمهکی  یه زه فره  مهو خۆفرۆشیتدا ت نجامی خیانه ئه له
 ؟   چۆن بوو وه ئه
سکیتر هاتبوون و وایانزانیبوو من  وتم، بۆ که رکه  من به ه هه  به وه ئه: مدا گووتی وه  له)س.س(
  .)مردم م باشبوو نه منیاندا، به و له جیاتی ئه و له وم هئ
، رسیم  دهمۆستاب ما ڕت هه باوه(: وام بوو و گووتی رده ی بهکان ر قسه سه  له  درینه ڤاه و هه ئه

و  ئهی  قسه و به بووه ش نه ه هه و به داوهکم لت  فیشه14ستی خۆم  ده  به  پی بم که رم که  سه هاتبووه
  هو م له به، داوی کوشتنی تۆم   هه وی، من بووم واوی ئه ی ته ی متمانه تۆ ئیستا جگه ی که رپرسه به
کو  ی وه شۆڕشگر منکی خۆفرۆش و تازه  ئه ستی کۆنه ده  به وجاره رپرس ئه مان به ر هه ترسام، هه ده
ی  وه بیانوی ئه  به نوێخائین و خۆفرۆشکی   بمکات به وه کی درینه یه رگه پشمه  لهو بمکوژێ )س.س(
 !!).  درکاندووهنھنی شۆڕشم که


