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 )ی ن ک( یاندنی  ڕاگه ندی بی ناوه کته  بۆ مهمک  وه
  خزمات کدان؟ له) ی ن ک(یاندنی کانی ڕاگه ناه ین که  ده  که

 
ی (کانی  یاندنه ی راگه ند رۆژک نوسراوکم ئاراسته رزان پش چه به

ی  ماله ت بنه خزمه ک پویست له هی و  به وهت هبار کردبو سه) ن ک
  .             نین لکانی شورش گردا و  خه هیدان شه

و  کان ناله وه به ناو نیشانی که ته داوهالمتان ریزتان وه دیاره به
                                                                   ت کدان؟ خزمه  له) ی ن ک( کانی یاندنه راگه

هیده  سته به شه یوه ی په و خاه ت به باره وت زیاتر سه مه  من ده
ره  ن دیاڕیزا  به بۆیهوه،  مه بکه ئاراسته  المتان  وه وه کانه مره نه
و  ههیدان حزبی شه) ی ن ک( کهزانین  ڕاستییه دهو  کمان ئه یه موو ال هه

  .نی دانکی زۆرهنی قوربا خاوه
                                                   

ر  ر به هس هیده رببرن کاتیك شه ک ده یهرای موو ناڕه وای خۆیانه هه یدان مافی ره و کاری شه س بۆیه که
                                                                  .           کرن مۆش دهرا کانیان فه زه

و  نامه سای پاردا ژیان    نی نوێ لهدوستارشیفی کور تاندا ئه که مه وه ن له که وه ده به ڕیزان باس له
رزتان  ی به ی ئه وانه الم زۆرینه ن به که به ی راست ئه. رز نرخاندوه هیدان نتان به شه دیدارو یادی 

 جار ند  چه شت ده .وه ته ندتی کراونه ت مه تایبه  بون یاخود بهکان ر کرده وه یان سه ته  تان کرتونه یاد
ست خۆشیتان ل ده  موو کاتکدا من ده  له هه.وه  بته مانیش کرا رهکی قا یه هگ ر جاریش یادی پشمه

ی  ماه کانی بنه هیده  شه ر گه ، ئهوه  کردبتههیدانتان کیش بت یادی شه یه   وشهنھا ر به ته م گه که
  .                                                                         بوبن نیش نهم
 یه من بویژدانیم کرتووه ت کردوه که گوا جاه تان منتان خه مه که   ئوه به وهڕیزان الم به به
ی برای  ڕزه و به ی من ئه هک وه نیه پاش نوسینه  ئه ی ئهن، کا یاندنه  ڕاگه و کان ناه  کهر رامبه به
  ند کات چه دهوه  س له و با اتک یتان لی ده  گله مان شیوه به هه) بی له لی چه عه( مر  هیدی نه شه

  .                کراوه  ج نه ی ج به که وا کارییه م دا  به کان کردوه ندنه یا گه ی ڕا ڕاسته  ئا نوسراوی 
ر له وتی سوید  و به مه ند ساڵ له چه ن که   ختیار بکه ال به ی کاک مه رک ئاراسته رزان پرسیا به 
مان  چنار  که پنچ  قاره ر  دوڕیانی سهی نه هیدا ماه  شه ت به بنه باره ڕاسته کرد سه کم ئا میه نا
ی  نهر زۆری ست گیرا به سه باران کران پاشان ده وه گوله که ر  چاوی خه و به به ستران وه به داره به
ه وت  کهاڕیند ی له راپه نامانه گه موو ئه به را گرتنی هه سه   ست به پاش ده .کانیاندا ندامانی خزانه ئه
کانیشیان له سیداره  ه خزانهشکرا بوو ک کان ئا لگه نامه  به پی بهرو هزی پشمرگه، ماوه ست جه ده
 بۆیه به پویستم زانی کراون،هید   شهوانیش ئه ) لی کیمیاوی عه(  به بیاری  تاوان بارراون دا
لنی  تا خۆی به  هه.وه  یاد ناآرینه بونهید  له شه  سا20 وه هۆی چییه مه  بکهر  ئاگادا کان یاندنه ڕاگه 

ن  خۆشی شتیا شی دا که  وه لنی ئه ت به نه نا  تهو ندن یا گه  ڕا نی کا  زگا ه دهنت یه م بگه که کارییه پدام دوا
 که  سوید کرد له وتی  نوێ  کوردوستانی وزادی  له کاک نهت داواشم نه نا ته  .   ر بنوس سه له
یاندا   که مه ال  له وهم دیار بو به  وه  انه بکرتهمر  نهو و یادی ئه وه نه به کوردوستا ندی بکات  یوه په
شه بۆ   باوه، نه  بو بکه وانیش بۆمان  و ئه  ر بنوسین  سه له  که خۆمان شتیان   بوو وه ستیان ئه به مه
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  کانیان؟ له ما  یان بۆ بنه کردوه خت گیانیان به هید بون یان شه که له  گه ندی وه  ژه ر کانمان  بۆ به هیده شه
ک  یه وه  ودارانی کورد هه و نا ن هیدا  شه ندیك یادی  ی بۆ هه  ئه،ر بنوسین  سه تا خۆمان شتیان له

ی ئمه  مانه  ئه بۆ وه نه کانما شاعیره  له ندک  هه  و ن را ن نۆسه یه وه  له ال هۆنرته ئهملوانكه بۆیان  
                                                                ؟   کرن رامۆش ئه   فه یهژارن بۆ ههقرو  ڕۆه فه

مرانه  هن  هیده م شه یا ئه م  ئا که ڕیز ده  بهرانی و خونه ی ئوه رزان من پرسیارک ئاراسته  یه به بۆ
   هید بونیاندا ر شه ڕ بون به سه  واته بیست ساڵ تپه2007 وه تا ئستا  که سای 1987له سای  که

  .وه ته یه یان بکردا نه هیدا م شه ی ئه ایه یادنھا جارکیش بو ک  بۆ ته ک وه فایه کرا وه نه ده
 چاوی خۆمان   به جار که ندگ  ههکاند   هما ر پنج بنه هیدن له هه شه) 16(یان  رهم ژما رجه  سه که

گیرت  ه  رزیان ل دوه به جۆرک  کته رکرده یان ناودارکی کورد ئه ههیدکی س  شه  بینین یادی ده 
لکی تر خۆیان   بۆ گه ئمه کانی کاره سو ین که ت ده کهس منت وا هه  ئه  دمان له خۆمان دامانان ئمه
      .وه و یاد ناکرنه س ناویان نابات که لی کورد وا بۆ گهگ  خشیبیت نه به

ندتیان بۆ  ت مه  که تایبهمتر نازانن که  خۆی له وانه بهکانی هیده  ک  شه یه ه ما ڕیزان هیچ بنه  به بۆیه
  وک به ڕابردوی   چانابتان  جه م که  ڕز ده ی به یاندا، من داوا له ئوه وه دکردنه اکرت له ی ده
و برای  و خوشک و دایک نھا جارکیش یادی باوک ر بۆ  ته  گهوه هیدانتاندا بخشینه و یادی شه  رشیف ئه

ئه   بۆ   م  که  ده ڕز رانی به م خونه جه ر و سه ئوه ی ل بوردن له وه من داوا تان کردبته هیدانه و شه ئه   
  .کان مره نه  پ کردبو بۆ فارامۆش کردنی یادی شه هیده م ماژه  ئای نوسراوه

  .وه ره ی سه ماه  پنج بنهو  ئهکه  .هیدان ی شه ماله م له تگای بنه که داوای ل بوردنیش ده
  ڕیشدا  ی ته که له هید بون تا ئستا له کو ه شه  سا20ی  وه وه چونکه دنیام له به نمونه هنایه

                       .   هنراوه ناویان نه
کانی خۆم  هیده  ک شه  وه کوردوستان هیدکی موو شه  ههمر،  هیدانی نه کاری شه سو ڕیزان که  به بۆیه
دکدا هی نوان هیچ شه وه دانیم جیاوازی بکرت له ڵ ئه گه رگیز له  من هه ناو دمداله   مرن زو نهپیرۆ

  .تن ری  میلله ر سه ویان تاجی سهم ر هه ن هه هیدا   شه چونکه
  

ی م قزله را                 ئا   
  ستۆکھۆلم19/5/2007

 
 


