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کانی   نھنییه ڤانی درینی ڕکخستنه و هه کان  درینه رگه پشمه سانکی زۆر، له که
رپرسانی  به ی خۆیان له و گازانده یی ی کوردستان گله وه ره و ده وه ناوه له) ک.ن.ی(

شکردنی   دابه:ن تانه و بابه  ئهر سه کانیش له و گازانده یی ی گله زۆربه. ن که کوردستان ده
نشین  وی و  خانه شکردنی زه کاری میریدا، دابه  له زراندنیان ، دامه کانی حیزب وپایه پله

  .  رزو باش ی به پله  به کردن
کان یان  نده به  جگری مه  بکرن به زانن که  ده وه ی ئه شایسته هسانکی زۆر خۆیان ب که
م بۆیان  کان، به  دیموکراتیه بی ڕکخراوه کته ندامی مه بی ڕکخستن یان ئه کته ندامی مه ئه

ک  زیر، نه  وه ن ببن به وه ی ئه وان زیاتر شایسته  ئه ن پیان وایه سانیتر هه که. ن ناکه
م  و که کان  درینه رکه پشمه ن له سانی زۆر هه که! ی ئستا زیرانه و وه ندک له هه
سک ئاوڕی  کو ئستا هیچ که چی تاوه کانی ڕکخستن، که ڤانی ڕیزه کان و هه ندامه ئه
یان بۆ  وی  زه نشن کراون نه  خانه  پشتیوانیان لبکات، نه  نیهیشس و که وه ته داونه لنه
  .  رچوه ده
سانی واشم  م که ، به کراوه و هیچیان بۆ نه غدورن زۆر مه م بینی که سانه  کهو ندک له هه

  !  ند بووینه مه وه و باشیش ده ، زۆر شتیان بۆ کراوه بووینه هیچ نه بینی که
) خ.ع.م ( و ژنانه کک له ولر تووشی یه ناو بازاڕی هه ت، له ڕکه و به ند ڕۆژک دوای چه

  ی ببم به وه رله شتاکانداو به تای هه ره سه  له  ڕابواردن بوو وو یف هلی که بووم که ئه
مک باسی  که. کرد ک ژووردا کارمان ده یه ولر له رمانگاکانی هه فه کک له یه مامۆستا له
و  یه  مندای هه3و   شووی کردووه1993 سای   له تی خۆی بۆکردم که ژیانی تایبه

و هیچ   دی زۆر پیس بووه  گوایهی که  مرده ، چونکه وه ی جیا بۆته که مرده له
  !! ت داوه کی نه یه ستی ربه سه

نشینیم بۆ  ؟ ئایا خانه وه ڕایمه ئایا بۆکارکردن گه ی لکردم، که وه دواتر پرسیاری ئه
  !  وه مم دایه خر وه  نه  به یربوو که ؟ خانم پی سه رگرتووه ویم وه  یان زه وه ته باوه



  !!  گرتووه رنه  هیچت وه ، بۆیه  بووه ت فشه که باته  خه دیاره: گووتی  وه نینه پکه به
 ڕاستتری من  که باته خه باتی تۆ له و، خه  بووه  فشه وادیاره: گووتم  وه که یه نه خه رده زه به

  !  بووه
تژمر  دوو س کا باتی تۆ ناکاته  ساڵ خه  15- 20، به رێ وه ئه! ی چۆن ئه: گووتی

من .  گرتووه رنه ویت وه ک زه یه ت پارچه باته  ساڵ خه20 -15و  تۆ به!! باتی من خه
وی تریان  ولرو ئه هه دوانیان له!  رگرتووه ویم وه  زه  پارچه3ند کاتژمرک  چه به
کی  ڕه و گه ماڵ مچه  چه وی له  زه ی دوو پارچه نامه گه به. ماڵ مچه  چه-سلمانی له
م  وی سیه ناوکردنی زه ڕۆم بۆ به ر ئستا ده ولر نیشاندام، گووتیشی هه  هه-ران روه سه
  . ولر هه ر له هه
بۆکردوو فۆنی  له ولر ته ی هه16 لقی   له وره رپرسکی گه کردن بووین به ریکی قسه خه

  ! ناو بکات ی به که یه وی ی زه وه  الی بۆئه اتهگ ب له په داوای لکرد به
 گوی بۆ  وه ته دیقه زۆر به ڵ بوو که گه م له)ک.ن.ی(کانی   درینه رگه شمهپ کک له یه

ندی چوارو  به کانی مه ڕه موو شه هه  له  درینه ڤاه و هه ئه. کانمان ڕاگرتبوو قسه
شداری  ڕیتر به ک شه و کۆمه و داستانی  ڕزگاری ت یوان ماوه و قه تی رکردایه سه

 بورغی 18و  و شیشک تی بریندار بووه رکردایه هڕی س شه و قاچکی له کردووه
  .  کراوه ندامان هیچیتری بۆ نه م ئه زاری که  هه90کی  یه  مووچه  له جگه.  یدایه که قاچه له
کشاو   قووی ههکی یه ناسه و هه  ئاخک و ژنه رنجدانکی زۆری ئه ، دوای سه ڤاه و هه ئه

  !! گرت رده ویم وه  زه  پارچه3ر نا   خۆهه،  بوومایه حپه  منیش قه خۆزگه: گووتی
  

 


