
 

www.dengekan.com 
5/28/2007 

  ییدا ئوف ئاکره هیدکردنی ڕه ی شه  ساله14یادی  له
 باس نادر عه

ستم  ده و له و کارمامزکی نامۆیه  خه, ی ئایاردا26/27وی   شه لهموو سا ،  و هه ساه 14 وا ئه
  .ردێ  ب سۆمایی چاوم ده وی ده م، تا بۆم که که ده  دوایدا ڕاو منیش به. دت  هه
داخی  و نخونیم چشت ، تاله  شهێک ئشکگر  وه  چاوم دا زراوه و له  خهو مان شه هه مسایش له ئه
 لکان  وه که یه کانم به  ماندوو بووم و هدی هدی پوی چاوه  سازش و خۆویسته  پ له م ڕۆژگاره ئه

  ت پیره  خزمه چومه رفراوان بووم  و ده شتکی به گه له...! ونم بینی   تۆزێ بۆرژام خه ر که ، هه
  .زنانی کورد هم
  وه  ئیکالم کشانه ستام و به  ماد وه)  دیاکۆی( الی وه ڕزه  و به) کباتان ئه(   ستپکا چوومه ده له

  بوو ) ستیاک  ئه(زانم ڕاندی و ووتی ده تی ؟ نه و کش کوشتویه زانی ک کوژراوه پاشام ده: گوتم 
  .هیدی کرد  رد شه  نامه) هرباکۆسی(
  توند توند گرت و گوتم قوربان ئاگات ) فخانم ره شه(وای   و لچککی که) دلیس  به ( دواییدا چومه له

 له  دیرۆکی شه یهل بوو  سه و که زانم ئه ده: ت تۆمار کرا ؟  گریاو وتی  که فنامه ره  شه هید بونی ک 
رم  ر ڕیگای خۆم سه سه ر له هه.  وه دیته کانی ده  باریکه نجه ناو په ی خۆمم له که موچه ڕه  په من پنوسه

) مک مه(ز ئاگاداری چ ر  به:یم ماچ کردو  گوتم  که رمه  سپی و نه یشه ندداوکی ڕ داو چه) خانی (  له
  !ناو چوو  له)  شڤار کره  به( فیتی ی من بوو به که مه  مه کاکه: ی  گوتی  که رمه  نه نگه ده هید کرا ؟ به شه

کانی  ه تیژ  ؟ چاوه ی چ جوامرێ کوژراوهزان قوربان ده: داو  گوتم ) زا  ید ڕه سه( رکم له ئینجا سه
  !ری خۆفرۆش کوشتی  ی من بوو رابه که شره) لی عه(زانم  رسیم و گوتی  ده  ده ڕوانیه

سمکۆی (: رموی   ؟  فه وماوه رۆک ئاگاداری چ قه وت و گوتم  سه   که )نایری (   شخی دوایی چاوم به
  !  داوی بۆ داناوه) قوربانی خاۆ ( بوو)شکاک

ستام ، خۆشم  وه نه) مھاباد ( کانم پساندوو تا   دروستکراوه کانی  سنوره نده به یان ته م جاره ئه
ست  ده کمان له وایه زانی دیسان چ پشه ده) وا  پشه(ی قازی و گوتم  که ته ی حکومه  ناو بینایه یانده گه

  ؟  ! داوه
فرچک گرتوو  ی  بوو خۆفرۆشان میراتگری ئمه:  کانیش گوتیان  زیره ر قازی  تکای وه ک هه نه

  !کوشتیان 
ستا  وه( ی که ی تۆپه ال پیتکه کن په  ڕواندز  له  و هاتمه وه ڕیمه  هکی تری سنور په  له بۆ جارکی دیکه

  د بوو به مه ؟ گریاو گوتی  میر محه ووهو چ ب م شه زانی ئه ستا گیان ده ستام و گوتم وه وه) ب جه ڕه
  ت  کوژرا؟ الی خه فیتی مه

ی  کوردستان   ئاکه رم به سه)   حمود  لیک مه مه( م  رده به وتک له شکه  ئه له) سلمانی ( ئینجا هاتمه
ی مانکی تر  قاره رده به)   ی مشیر مه حه( ئاخ دیسان : م گوتی   بکه ی من قسه وه کردو ، پش ئه

  !نگاوت  ئه
ر  جگه (  رم له سه)  قامشلی   (  یاساغی چوومه پۆرت به  ب پاسه وه م شه ر به م ل باو  هه ئۆقره
  ؟!گری  و ده نگه لته کوردی ، بۆچی دزانی جیھانی ڕؤشنبیری مامۆستا ده: ی شاعیردا  گوتم ) خون

تورک  ی خۆ به) الن  رسه لب ئه ئه(م  وو بهب) درخان  مقداد به( ی  به: کی کرد و گوتی  یه  کۆکه مهر نه
  !ی سوتاند  که دری کوردستانه در بهتاتورک  فیتی ئه زان به

هیوای   خوازانی به بوو  کۆنه) هدی عامل  مه(وانیش گوتیان  بیشم پرسی  ؟ ئه ره رانی عه نجده  ڕه له
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  !ی مژوو کوشتیان  وه وڕه ستانی ڕه وه
پارتھاید  رانی ئه بوو  نۆکه) کریس هانی(وانیش گوتیان  ریقاشم پرسی ؟ ئه فه ش پستانی ئه  ڕه له

  .کوشتیان 
  
تی  ڕیکخراوی تکۆشانی  رایه ی ڕابه ندامی کۆمیته ئه) یی ئاکره(ئوف کامل   ڕه رکرده هیدی سه شه
ی نزیک مای خۆ ناو شاری دهۆک  له  له1993\ 5\ 27\26وی  شه رانی کوردستان بوو ، له نجده ڕه
  .هیدیان کرد رست شه په ستکی کۆنه ندده ن چه الیه له
 

 


