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  ریی بیروه
  !وتب ناڕۆن قم که ته

 ن سه ریق حه فه مه حه
  :کی پشه
 هشتا  گرن گوایه و ڕیفۆرم ده خنه ڕه  پش له ته مه و به میشه به تی ناڤین، هه کانی خۆرهه  شموولییه ته سته ده

،  گران خنه ی ڕه خنه ، ڕه ندراوه ناریان ته یاری پیالنگ چوارکه نه وان به  ئه دا، که  ناسکه مه رده م سه و له هاتووه کاتی نه
  وادیاره.  ڕوویان  بۆ خستنه بن و هشتا زووه ند ده نیا دوژمنان لی سوودمه  ته و باس و خواسانه یان وروژاندنی ئه

  ..وه  بن و بنه که کانی ناوچه ی دیکتاتۆره ته قه  سه م ڕایه ر ئه تی کوردیش هه سته  ده نیمچه
و  خنه مک بۆ ڕه موو ده وایان خۆیانن و هه رمانه  فه که نی ناوچه کی گه ره  دوژمنی سه یه وه ی ئه که ڕاستییهم  به
ڕ  ی شه سۆدره ره ڵ و سه نده  گه که ره نگاریشدا بت گه ره نگ و به تافی جه ر له گه ت ئه نانه  ته باره،  له وه خۆداچوونه به
. کیی کورد ره زی سه ر خۆیانن ناحه  هه چونکه. پارزرێ ست و زمانیان ل نه ک دهش و ناپا گیرسن و فایله هه
  ی خۆی به وه  ئه بۆیه. ی کوردبوون کوشته جاشبوو، دوژمنی باوه رخی به میشه دزی کولن و خۆفرۆش و سه هه
  ڕۆی خ بت و باکی له پاشڤهش و سیستمی  ر دزو فایله سه نووکی له نمگردیی ده زان با گه ده))  ره ئاوڕوونکه((

شک  ڵ و سیخوڕانی پده نده ب و چاوی گه هز ده ی پ به یه گه م کۆمه  ئه وه، خۆداچوونه و به خنه ڕه. ب کاتشون نه
 داوای   شۆڕشگه م پرۆژه شارستانییه رخستنی ئه ر بۆ سه گه  ئه  جیه کارکی له. ق و حساب  پای حه کشته  ڕایانده و
 له  که یه ڕه رییه، که الپه وه م بیره  ئه و نیازه ی بچووکتان به نده به.. کان بکرێ ییه وه ته  نونه  ڕکخراوه ك له ۆمهک
. یان پدابدرێ کان لفه  ڕاستییه ماوه  نه وه باوی ئه.. موو کوردکی ل ئاگادارب  تاکو هه نووسم مژووی نومان ده 

  . ڕه ربه  سه  بخرته دایه ڕه ژر به ی له وه  ئه که ره کو گه به
مین و  که ی بیستویه ده ی سه وه ش نه ئمه)).  ڕوونییه/ ت فافییه شه((ش  مه رده م سه کانی ئه ته  خاسییه کک له یه

جاشبوو  رخی به ش و سه هن دزو فایله ند بین و نه م سوودمه ده ر کانی سه  نویه وته  هزرو ڕه  له پویسته
و به  ند دینارن  نی چه سوول خاوه  مه واوی کورد بزان فن و فیسار  ته پویسته. می عوسمانلی رده  سه وه نگنهبما

النی ڕوو  ک گه واو وه  ته که ره گه. ربگرن  هیچ پۆستک وه نا بۆیان نییه ده..  یدایان کردووه ک په  کاسبییه چجۆره 
ین و نابی  رمایه ترین سه ره ی کوردیش ئینسانی گه یموون نین، ئمه مه  خۆ ئمه. ین  بکه ه سووری دنیا مامه

زنن و  به  داده تی ئمه ی مرۆڤایه پله  له ن، چونکه مان ببه ڕوه به) جاش(حشک  ین ناپاک و دزو ده بووی بکه قه
وای   داب مافی ڕههیدی زار شه دان هه سه تک به میلله. ن که تمان ده ر چاوی دۆست و دوژمن بوومه به له

شی  وه ئه). جاش(ڵ  ش و هۆریه مدرژو دزو فایله نیوو ده گه ک گه ن نه ی ببه ڕوه  به شاوه سانی لوه تی که خۆیه
  .   وه یکاته ش ده جاری دیکه خاک و ئاوی خۆی کرد جارک و دوان و ده تی له جارک خیانه

می ئانفالکراوی  ی پارووی ده وه  ئه پموایه. بینم  ده که  دۆخه وه نه نده ی ڕای گه وانه پچه واو به ی بچووکتان ته نده به
و  وه نه ب دسۆزان فایلی بۆ بکه و ده کو ناپاکی وته ، به ر دزه ک هه دزت نه کان ده جیبه  نه ییه بجه ه رمیانی و هه گه
  .  وایه وانیش ڕه  به وایه ی ڕهل عه چی به. لی کیمیاوین ریکی عه  شه وانه ئه.  دادگا یننه بیگه
  نگی ناوخۆدا، که جه تافی  له) ی ڕۆشنبیرانی ئاشتیخواز کۆمیته(ڕ ڕۆی ناوبژیوانیی  سه واوی ڕاشکاوی له ته دا به لره
ئاگابم  ی ڕاستی بت و لی به وه  ئه که مه ده ر تکی سه ک شایه  وه  دیاره. دویم بووم ده یه و کۆمیته ندامکی ئه  ئه نده به
فم  وه گه ناوی خوازراوه بن به ها هه ی وه) می حیمایه ه قه(ی،  وه بوبوونه چم دوای  هاشی بۆده  وه .ینووسم ده

     ..وه یانناسنه رخیاندا ده نگی که ده ر به  هه  ئوه م دنیام که ن، به لبکه
شی  ی فایله ی دیارده وه ، بۆئه وه داته نگی ناوخۆ ڕوونه  جه ی جارکی دیکه وه خوشک و برای دسۆزم، بۆئه

می  کا پارووی ده  نه وه س پکشی ئه ی که وه واویی وشکب، بۆئه ته تی به گی گولیی جاشایه ی ڕه وه بنببکرێ، بۆئه
  ..نگ ب ده موو سات و کاتکدا لیان به هه نفاڵ بدزێ له منای ئه

***  
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ی  ن پیشه ست و خرخوای خاوه ربه ده کانی به خه یان گرووپ له ده ئیدی بهگیرسا  نگی ناوخۆ هه ی جه نده وه ر ئه هه
کیان  یه وه ر کۆبوونه ماوه هۆی ڕۆشنبیریی جه ران له ندو نووسه رمه  سلمانی، هونه له. جیاواز بۆ ناوبژیوانی پکھات

ندانی  مه ر رو هونه ری نووسه ماوه جه. ش خۆم پاوت نده به. بوون س ئاماده د که ی چوارسه ودا نزیکه سازدا، له
  کارکی ناجۆره.  نییه ها، بالیه کیی بۆ کارکی وه ره رجی سه مه. بژارد یان هه نگیان بۆداین و ئمه بوو ده ئاماده

م  ئه.  ناب گوت لبگرێ س ئاماده  که له و حه  ئه چونکه. فکیان بت و ناوبژیوانیش بیت ره  ته ربه بۆخۆت سه
ی ناوبنی، )لیژنه(ر  گه  ئه .وێ ستانی ده وه ر سه نگدا ناونانیش بک له تافی جه ل له وه. ب بوو ناوکی هه  ده گرووپه

  . ن نگ بکه ت ڕه)وز سه(  به  یه وانه ی ناو بنی له) کۆمیته(ر  گه و ئه)رد زه(  به  یه وانه وا له ئه
 بۆخۆی پکشی  ک بوایه الیه به ر سک سه ر که گه ئه. ن بووین هموومان بالی  هه مه رده و سه ی من، ئه زنده مه به
ی ڕۆشنبیرانی  کۆمیته((وتین ناوی   ڕککه وه ر ئه سه دواجار له. ها بارگراندا کاراب وه  گرووپکی  کرد له ده نه

داخی،  ره سیب قه سوڵ، حه ر ره وقی، عومه ئازاد شه:  پکھاتبوو وه ی الی خواره ڕزانه م به له   ب، که)) ئاشتیخواز
کتیی  ، یه)ر موالزم عومه(کۆششی ڕزدار  به..  نده رچناری و به بدولقادر سه ن، عه سه فوئاد میسری، شرزاد حه

فوئاد (الی ڕزدار  وته ش که که پاره.  ب وه ستمانه ده وبان به رجیی ڕگه ی داینی تاکو بۆ خه نیشتمانی بک پاره
  )..میسری

 وتارکی  نده به. هۆی ڕۆشنبیریی گردا شاری سلمانی و له کانی له نگی ناوخۆو ئاکامه ڕ جه مه یمینارمان لهم س که یه
نگ  کانی جه نه  الیه کی زۆرم له ییه ، تیایدا گله نگ هۆنیبۆوه ڕین و ئاکامی جه زموونی دوای ڕاپه ڕ ئه مه درژیم له
کان  نگه و ڕه پووله وان گوڵ و په ی ساوایان، ئه ست مندانی باخچه ده  ر بدرته گه  ئه زموونه م ئه ئه. ((کردبوو

و   له   بگیرایه نده سیب یاخود بۆ به  شرزاد یان شخ حه  بۆ کاک ر کۆڕک گه  ئه نجه ر جی سه...)) بژرن ده هه
.  بوو وه نبیرانی ئاشتیخوازهی ڕۆش ناوی کۆمیته  به که م سیمیناره به. بوو  ده ر ئاماده ماوه  پتر جه یه ژماره
فرۆزی  کتی ئه هاشدا یه دۆخی وه له. بوو گومانی لمان هه)) ینک (( تاوه ره سه ر له   بوو، هه وه ش ئه که هۆکاره

ش  که سیمیناره.  وه کانی بۆ بھنته نگوباسه  ده وه ته مانه ئه نرێ تاکو به سک ده  که نیا کاو ته ت ده که چاالکییه) بایکۆت(
  .چوو ڕیوه همنی به به

. بوون نه  ئاماده وه هۆی کاروباری خۆیانه وقی به  ئازیزان شرزادو ئازاد شه لره.  بجه ه  هه ممان برده کۆڕی دووه
)) نفووس((و تاکو ئستاش  واو کردووه رێ ته ونده ندیم له  قۆناغی ناوه نده به.  ک مای خۆمانه  وه بجه ه بۆمن هه
ناوی  و چیرۆککیشم به یه وێ هه دان یادگاری شیرینم له زام و سه کۆنی شاره کۆن به.  یه م شاره  ئهر سه مان له

  .  نووسیوه  ئازیزه م شاره ساتی ئه رگه  بۆ مه وه ه)) بشکه((
 مانی هه پارتیی له ))ینک((کاتکه سل ه وان له هه ند، ئیدی ئه به ش مه وه بزووتنه.  وه  گیرسانه  بجه کیی  ره ندی سه
ک  یه سته ڵ ده گه  له وه پایپکه به)) ژی گۆران ئه((کراو بوو، کات هژا  ڕوان نه  چاوه وه المه به.  بوو م شاره ر له هه

ک   وه ئایا ئوه((می پرسیاری   وه له. مان دانیشتن گه خریان هناین و له  به  وه وه ناوی بزوتنه الوی ڕیشداردا به
خودی .  ستدا نییه رده به کمان بۆ ئاشتی له یه  هیچ پرۆژه ئمه: ؟ وتیان یه کتان بۆ ئاشتی هه یه ، هیچ پرۆژه وه بزووتنه
  .))توان کۆتایی پبن هاش ده  ئاوه گیرساند ی هه نگه م جه الل چۆن ئه مام جه

ک خۆی ڕای  دا وه لره. مان بینی هبج ه ک ڕووی هوشیارو ناسراوی هه یه ژماره ،  وه ه)) حشک((هۆی ڕکخرای  به
ی تدا  حیزبی شیوعی، هیچ هزکی دیکه  له  بجگه م شاره  ئه فته ی دوو هه نزیکه (( وه، نووسمه  ده ڕزانه  به و پیاوه ئه
  فه  تایهک خ و دا کۆمه بجه ه هه له. کرد ندێ شونی گرنگیان ده و هه خۆشخانه نیا پارزگاریی نه وانیش ته ئه. ما نه
مابوون   نه  لره وه  ینک و پدک و بزووتنه دا که یه و ماوه م له به.  کیان کوشتووه یه کن و له  دوژمنی یه مژه ن له هه
و  له. وه سووڕانه ک ده کیش بوون بچه ی دوژمنی یه وانه کو ئه دا، به ر هیچ ڕووداوکی ناخۆش ڕووینه ک هه نه

؛  وه ڕنه گه  ده مانه رکاتکیش ئه هه.  داوه دا ڕووی نه بجه ه هه دا دزییش له  و س حیزبه بی ئهغیا  له  دا، واته یه ماوه
   !))خ  دۆزه نه که مان لده که شاره

ڤای  ک که یه دا ژماره که باخه له.  بوو بجه ه باخی گشتیی هه و، شون ))29/7/1994((سری ڕۆژی  و عه مه کات ده
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کان،  وادارانی حیزبه و هه بجه ه کی هه خه   س له د که شسه ی شه نزیکه.. سوڵ پیشانداربوون ڕهر  ند عومه ردمه هونه
  نده به. دا دانیشتبوون که نه چیمه رپرسی لق، له ی به))ڤاڵ محدین هه (( وه پشیانه و له) پدک(تی  تایبه به

ند  و چه ر جاره کاندا، هه نوان شیعرو وتاره له. ردابوو به کراسکی شنی نوم له. برد  ده ڕوه م به که سیمیناره
  که واوی چاالکییه ته. شم کردبوو خۆ پشکه ربه ک وتارکی سه سلمانی وه  له  که وه خونده مان وتارم ده کی هه یه بگه
مان هنابوومان، ڵ خۆ گه کردو له کاری ده)) نای سلمانی که/ ڤزیۆنی ئازادی له ته (( له  که  وه ن الوکه الیه له 
  موویانه پشی هه  له که)  محدین(ڤاڵ   هه دایه ی چاوم ده تیله ناو   ناوبه .کرا تۆمارده)) VHS((کامرای ڤیدیۆ  به
  .کانم دی پببوو ریی قسه  کاریگه  دانیشتبوو، ئاگام لبوو به که نه ر چمه سه له

ش  هشت و بیاربوو ئمه یان جده که  باخه  ورده ک ورده خه.  هو کانی پچایه کامرامان تفاقه. واو بوو سیمینار ته
کردم و  هنام و خوکیان ده خریان ده به. ک الو تمئابوون یه دا ژماره مه و ده له.  سلمانی وه ڕینه بگه
رژینی  ودیو په هپ ل کردم، کات له می لده رهه ت نوترین به باره یانبوو پرسیاری سه هه. کرد ستخۆشییان ده ده
ب  ب و نه های بۆچووم، هه ی وه که ڕاستییه!)) وتب ناڕۆن قم که ته((بوو  هاوارکی بند وه گوم له  که باخه
. مابوو  نه وه ره به ی به نده وه ڕۆژگاریش ئه. رین ر به سه و به الی ئه  له وه و شه وێ خوکمان بکاو ئه یه  ده ڕزکه به
یک الو  ئیدی ژماره!)) اللین موویان جه رچن، هه هن ده نه((سا  ی لھه نگ هاوارکی دیکه مان ده هنی ه م خاوه به
هیکا  خر له نه. وه  ناوه داشته دا خۆیان هه که رژینی باخه ر په سه  به وه رده  به ندکیان به ، هه وه کشینکۆفه به

  !))بوو که  کراس شینه((م گوێ لبوو،  کی دیکه یه قووله
  ندک نیشتنه هه. شبوون ش دابه  ڕاساوه  الوه سته و ده ئه.  مابوو ور نه ده سم له رانی خۆم که براده ، له وه کات المکرده

وری  تی چواده تایبه  به وه، ردی پچنگه کشینکۆف یان به کیش به یه ژماره.  رانی دیکه سیب و براده شون شخ حه
م؟  ده بۆچی لمه.. اللی نیم من جه (( وه کرده م ده زوو زوو دووباره. ببووممن تووشی شۆک .  منیان دا

کانش بۆ  نگه  تفه وت و قۆناغه که ر سینگ و پشتم ده ردک دوان به ر به  به دایه ستم ده تا ده هه)) ؟ چیمکردووه
م  وه بواری ئه. نگکردبوو می ڕه که نه شی کی کراسه و الیه  خواروه  هاته رمدا ده سه خونیش به. هاتن رم ده ناوشان و سه

،   سانکه په  حه شۆک بوون، جۆره.  وه مه توانی بیربکه مده دا نه مه و ده م؟ له ش بۆ کوێ هه وه دوای ئه. م بوو هه نه
و  هاتووهر  سه زان چیی به وسا پده  ئه وه خۆیدا هاته به کاتک . رخۆی  سه وه تا مرۆڤ دته خاین هه ک ده یه ماوه
  وه رده  به خکه ی مار، چۆن به ر شوه سه وێ له چوو بیانه  پده .. که یه تا چاده   رهاته سه و به ترسی و ئاکامی ئه مه

خورتی )   جاشانه کۆنه(و  م الوازو ئه سته من جه. ن م ببه یه ره و مه ، ئا به وه کۆی نابنه یکوژن له  تا نه ون هه که دوای ده
ر  وی و هه ر زه  سه وتمه که بوو نه  هه نده وه ئه. وتبوون نگ تمکه  تفه قۆنداخه  به ییانه زه زۆر ببه. بوونتکسماو 

ی  ی هاوه  پمیمکی دیکه و)عنا تۆفیقی ڕه(ک له ئاسمانا داباریب ڕزدار  یه ک فریشته کاتکم زانی وه.  بووم پوه به
ر فوئادیش هانای   هه بوو، پموایه ڵ فوئاد میسریدا هه گه تیی له  ئاشنایه م ڕزداره ئه. یدا بوون  په ،)د حمه ئه(ناوی  به

کۆم  ی له  الوه سته و ده  ئه و ڕوویانکرده وه میلی کشینکۆفیان هنایه. ستان پاما وه ر له کسه وان یه ئه. بۆ بردبوو
  !))کوژم مووتان ده  هه وه کشنه ر نه گه ئه (( کاک تۆفیق سوندی لخواردن. بوونه ده نه
ی )د سابیر مه محه( ڕزداران  وانه ئه.   فاندم یان که ی باخه وه ره سک بایان گرتم و بۆ ده ند که دا چه یه نگامه و هه له
دین  جمه کاک نه. بوون و شاره ی ئه)حشک(رپرسی  ی به) دین جمه نه(و هاوڕێ  بجه ه ری پۆلیسی هه به روه به
شم  که  خوناوییه کراسه. د سابیریش، کراسکی فریا خستم مه کاک محه. ستا ی وه که کردم و خونهری تیمار سه
چوو  بوون؟ پده  ئاماده وه رمان وکراسه ده  چۆن وازوو به ڕزانه و به نازام ئه. دین جمه  الی هاوڕێ نه وته که

  ..ال مردب ڕبوونی کاتم له پهستی ت وام بووبن و من هه رده ر لدانم به سه کی زۆر له یه ماوه
گای  باره  منیان به له په ش به ڕزه م دوو به ئه. ناو پاساریان گرتبوو ران په کراو هرشبه  ده قه را ته دا تاکو ته مه و ده له

)) لی دارتاشال جه(( هژا  گاکه رپرسی باره به.  وه م بینییه)فوئاد(وێ  له. پاڵ باخی گشتیدا بوو ر له هه الواندا کرد، که
چووم  های بۆده وه.  بوو ی هه و هاتوهاواریش درژه قه رای ته تاکو ته. ناسی کودوومان ده مژبوو یه له بوو، که 

  ربانیان گرت و منیشیان برده گای الوان سه کانی باره رگه پشمه.  را  هه واو لیان بووبته ڵ کاک تۆفیق دا ته گه له
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  وه می دامه الل ئاوا وه کاک جه!)) م خۆم بکه رگریی له من، تا به ن به نگکیش بده تفه((ت اللم و  کاک جه به. ربان سه
و  ش، من ئه و کاته تا ئه  هه جی باسه!)) کم رگرت لده تا مردن من به  هه دنیابه.   مان نییه نگی زیاد  تفه وه داخه به((

  که ریه کانیشم دابان و هه ره براده. ردابووین ی تبه کداره  چه  ه و گه ئهکردو  کانی ده  هاواره بینیبوو، که م نه مانه قاره
  .ک نایه  په وتبوونه که

کانمدا  ره ڵ براده گه وێ له ڤاڵ محدین و له  مای هه تاریک داهاتبوو، کاتک هزکی پمیم من و فوئادیان برده
م  ده ستانم به وه. من باشتر بوون  زۆر له وه که موو ڕوویه هه  لهل وانیش خواردبوویان، وه دیاربوو ئه.  وه کمانگرته یه
، ))کراس شین((وانیش زیاتر  ئه. زابم شاره کردندا نه رده تن و سه هه چ له  پده.  دوایخستم وه  ئازیزانه و الوه ئه

کتیبوونیان  یه ش گومانی  بجه ه هه پارتی و له سلمانی گومانی  له. بوو که  دۆخه وه ئه. ست بوو به یان مه نده  به واته
  !لکردبووین

و  ره به) ینک(توانی ) پدک(دا کاتک 1996هاوینی  له.  وه مه ری بخه  بیری خونه یه کی خۆم هه یه  قسه جیه دا له لره
؟   چییه ئاوگۆڕهم  ر ئه سه رکم لیپرسیم، ڕای تۆ له ر سلمانیدا بگرێ؛ براده سه ست به بێ و ده هه) ن یرانبه سه(
ال  مه. یفوور دێ ڕوا سه یفوور ده ته. ڕوا چاومار دێ ش ده چاوڕه (( وه مم دایه م و زیاد ئاوا وه ش بکه نده به
  ..)) ال شاخی دێ ڕوا مه ختیار ده به

و  له.   بوون وه نگمانه ته و زۆریش به وه دایه یان ده وام دی ئمه رده به)) لی زاق عه بدوله عه((کاک محدین و کاک 
متوانی زاری  م من نه به. یداکردبوو یان په))ی مه (( وه نه بیرببه مان له که رهاته سه ی به و نیازه دا، به بجه ه ی هه دۆخه
ی  ره نگاوه و جه  ئه ێ زانیم که و له. کیش بدوم یه نیا وشه توانی ته مده  نه وه و شه ئه.  وه نیا چاییم بۆ خورایه ته. م بۆ ببه

ریی  روه شار په  باسی موسته نده کات به)). خان مه حه((ناوی   به شارکه  موسته ونه  بوو، که وه مانتییه م قاره پشت ئه له
و،   ڕاوه شوندا گه  به ی بجه ه کون هه ، دیاربوو کوڕی باشک کون به م کردووه که  حیزبه ریی جووته روه یان جاشپه
ک کورد  وه!))   ڵ تۆیانه گه ژن له ک یه رچییه  هاتگن و هه وه سلمانییه اللی له مووتی جه ک ده هی سته ده ((  پیوتووه
  . خۆ شاری گرتبته ک موسته نیا یه ته) پدک(ک  ب، یان وه شارکی هه  موسته تاقانه

. م ورووژاندبوو و پرسه ال ئه بهک و ال یه ک دیارده کو وه به. بوو سکی دیاریکراو نه که ستم له به ی، من مه که ڕاستییه
وێ  و هیچیش له وه  سلمانی خوندمه مان وتاریش بوو له ر هه هه.  وه نانه ک بۆ ئاژاوه  بۆ ئاشتی چووبووین نه ئمه

  . دا ڕووی نه
 کورد  وه داخه مخۆر بوو، به م پ پیاوکی دسۆزو خه م زاته ئه. ڤاڵ محدین نووستین مای هه ر له و هه شه
بارو  بوو دواتر له وه ئه. ن که  ب زوو مائاواییمان لده وه که یه ر سۆنگه هه کان له  دسۆزه  پیاوه میشه ختانتی، هه به هل
  ..هیدبوو مومژاویدا شه دۆخکی ته 

  مه و ده  ئه ، که))یفوور عارف ته((الی  یان برده ئمهخان بت و داوای لبوردنمان لبکا،  مه ی حه و نیازه ی، به بۆ سبه
و  مان کردووه))ددا عه ته ((  تاوانبارکرد گوایه وه ی به  ئمهویش چی ئه که. می پارتی بوو که سی یه  که بجه، ه هه له

   زوو زوو لم دووباره نده به. زانین ی ده)ینک(واداری  هه کانیدا دیاربوو به قسه له .  خان وتووه مه  حه مان به قسه
م  به))  .و گوی لبگره یری بکه رموو سه ، فه ڤیدیۆ تۆمارکراوه کامرای   به کم وتب رچییه ههمن ((،  وه کرده ده
ی  که واوی سیمیناره ته  بگرێ، که  و کاسته بوو بۆ تاوک گوێ له نه وساش ئاماده  ئستاش و ئه. چوو ده گویدا نه به

  .تیدا تۆمارکرابوو
  ی ناگرێ و که ره رانبه به گوێ له ڕای  ستیاردا،  ها هه  دۆخکی وه هاداو له کی وه یه گهپ سک له  یربوو که  سه وه المه به

  چونکه. کانم هات ره زی خۆم و براده ئاوه م به گاته. کا کی خرخوا تاوانبار ده  خه گه و ببه  دیکۆمنت نییه ڕی به باوه
ریک  یدا خه گه توانا له کیی به ره نی ده ندین الیه دۆخک، چه! ین کهبووین ئاشتی چب ما ته ها گژو لدا به گۆمکی وه له

  زاره  هه قسه((،   ده که  کوردییه نده په. مان پبوو نیا قسه  ته ئمه. ن توانی چاریبکه یانده ر نه بوون و هشتا هه
ها  رجکی وه لومه هه له!  ی کاراب فشاره هو ، ئه کار نییه ککیشی به نگدا یه ندی جه روبه سه ل له وه))  کاره دوانی به
شون  مبینی به کرد، کات ده م دیشم ژانی ده به. چوو ی ده که رده سیزیف و به پرسی   له ی ئمه وه و هه لدا ئه
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  . سلمانی ن، له سه وتی حاجی حه  مزگه یانده گه نگی ناوخۆیان ده ی قوربانییانی جه کدا، الشه یه
قۆی  یشت، له  مان پگه ئستا بروسکه. چ و خراپتر ده ره به((ی کردو وتی  که کورتی باسی دۆخه ور بهیفو عارف ته

  !))  وه نته ته مۆ ده ر ئه و بگومان هه ستی پکردووه  ده قه  ته  وه شارباژیشه
  هادا دۆخی وه یدا بوو، دیاره له ن پهخا مه ر دانیشتبووین، حه ر ڕاخه سه خان له ستووری دیوه  الی ناوبراو، ده کات ئمه

ر،  سه ری مشکی به سمه ی ئه ته المکی که زه. یفوردا دانیشت پاڵ عارف ته ناوبراو له. بسین و هه ر ئه به  له ب ئمه ده
رکی درژ  نجه ماری سوور، خه  ده ورده رپۆقیوی به م ده شینی که ڵ به کی تکه ی چاوی سپییه سپنه

و  مان لکردووه))ددا عه ته ((  ئمه  گوایه وه ی کرده بارهدوو. هیچ  داوای لبوردنی کردو نه ، نه وه  ونهرپشت به به
بگومان . کا  ده ئمه  لبوردن له ناوبراو دت و داوای یاند، که   گه ئمه هایان له مای کاک محدین وه له.. اللیشین جه
ی بیرم ماب  نده وه ئه.  دیاربوو وه موانه ڕووی هه نائومدی به . چوون ده ، نه وه وته که ها ده  وه ر بمانزانیبا گه ئه
  : خان ئاوای وت مه حه
پارتیش پیوتووم .. ی پارتی بووم رگه پشمه.. م پارتی بووم رده من هه.. بووم عس نه رگیز پیاوی ڕژمی به من هه((

کی بۆناردووم  یه نامه(...) دا  ینه م به له.  ناویان ر بچمه گه  ئه ونمهمنو کتی زۆر مه ئستا یه..  وه ته ناو حکوومه بچمه
ژنکدا بۆی ناردووم و له   به وه سلمانییه ی له  که نامه.. رچیم بوێ بۆم بکا  هه وه  ناویانه ر بچمه گه یمانی پداوم ئه په

  ..))م ن بدهشتان پیشا که م نامه ئاماده.. یدا قایمی کردبوو که کراسه پزووی ئاوه 
و  رگیز ئه من هه))  ! کوڕی بارزانییه مه ئه((یوت  داو ده ڕانی ناوبراودا ده ستی به یفوور زوو زوو ده عارف ته

 بارزانی  ی له رکرده مان ئاگاداری ب، کورد سه که ته ی مژووی میلله نده وه تا ئه.  وه یفوورم بیرناچته ی ته ه)کفر(
ی بارزانی  ی سایه رکیشدا نیوهینده ژر بای هیچ ڕابه له.  هناوه م نه رهه ری بهپشوو درژترو پاکترو دسۆزت

پانی  گۆڕه رچی له رێ، هه ینی بده و زه رنج بده روا سه تۆ هه.  وتووه که نه ربازیی هه ی سیاسی و سه رکرده سه
  وایه ی ڕه که.  یشتووه انیدا پگهژر بای بارز  له وه بانیشه خودی تاه ڕوا، به ی ده  مۆی باشووردا قسه ئه

  ؟  پیاوه زنه و مه  پاڵ ئه یته  بده ندین پمیم سووره خونی چه ستی به  ده شارک، که موسته
کتی،  ی یه بنده  پایه رپرسه و به ت به باره سه.  یاد ناچ یفووریان له ی ته وایه  ناڕه  و بوختانه کانیشم ئه ره  براده پموایه

و  ل دنیام به وه. م که ڕی پده ، باوه کانی خۆیان بۆ ناردووه ی بۆ ناو ڕیزه تنامه کراسی ژنکدا داوه ووی ئاوهپز له که 
   . وه ڤانی لبکاته هید سیروان و هه ی شه  داوو تۆه  بیخاته ی بووه سته به مه
ی )جات نه( به  کاندا هیده کۆتایی لیستی شه ی لهکاتی خۆ. ناسی  ده وه نزیکه ککیانم له ، یه هیده  شه و پۆله  له نده به

روا  نی هه مه  ته رگه پشمه ختای بوو به  وه.  یه)) رده ریمی گه حمی که جاتی ڕه نه((واوی  ناوی ته.  ڕووت ناوی هاتبوو
ی شخ گرد  هاتبووه  وه رکوکه مایان له که. یلوول بوو ی شۆڕشی ئه رگه باوکیشی پشمه. بوو  ساڵ ده ژده هه

له . کرد بانگده)) حیم مام ڕه ((خوالخۆشبووی باوکیمان به).  قووله ( ر خاوانم له  سه وه چنه  سلمانی و ده محدین له
داخی  ر به هه. نگ بوو نگ و دته واو به ته.   حیمم دیوه ند جارک مام ڕه دا چه جات  هیدبوونی نه ندی شه روبه سه
جات  وای نه  هه  کی زۆره یه ماوه((یم پرسی، وتی،  که نگییه هۆی دته کات له.  وه ری نایه سه  وه شییه  جوانه و کوڕه ئه

 با  هید بووه  شه ر الت ڕوونه گه ئه((و پاشان پموت  وه منیش دم دایه!))  هید بووه  شه ری داوه به نازانم، دم خه
کار  ر شوه گه ئه. زیندووی داناب ر به ناخی خۆیدا هشتا هه  ک له وه. دا ری نه و ئه م ئه به!)) ی بۆ دابنین پرسه

م  من که! بوو هیده  شه و پۆله  دنیام الوترینی ئه کشا، که جاتم ده هید نه ی شه ک خۆی ونه  ئستا، وه بوومایه
وت  که تیی نه رگایه  پشمه نده وه فریای ئه و  ئه! یف زار حه هه. تووب جات جوان و خۆشپکه ی نه  هینده نجم بینیوه گه
  .هیدبوو تا بناسرێ، زوو شه هه

 هی خۆی  که ئوتوموبیله. رچنارییان شکاندبوو بدولقادر سه ی هژا عه که ران جامی ئوتومبیله  هشبه جی باسه
دین  جمه ێ نهڤاڵ محدین و هاوڕ نگاو هه و چشته مه ده. ی سووربوو وه بووکردنه ره ر قه سه  ناوبراو له بوو، بۆیه نه
کتیدابوو،  تی یه سته بن ده دا له مه و ده   له که))  سادقید سه((تا سنووری   هه وه رگه ک پشمه یه ژماره و به که ریه هه
  . سلمانی وه ڕاینه  گه وه زموونکی تاه ئه ڕیان کردین و به به



 

www.dengekan.com 
7/8/2007 

. کادیرکی پارتی کردبوو بوو شووی به و زۆر نه هئ. ری دابووین میوانی سه دا کچکی ئامۆزازام به مه و ده ر له هه
برۆی  پشتی چاوی پارتیدا جووتک ئه  وتبتی له خواسته س خوانه ی که وه ویش بئه کردو ئه موو گیانم ژانی ده من هه

گۆپای واو پارتی دیموکراتی کوردستان شانی وا بای وا .. دا ند ده سه یتا پارتیی په یتا هه ، هه یه ترانی هه شی قه ڕه
، بواری   ره سمه شئه وبووکه ڕه و نه ئه.  یانگوت وانییه ده ، نه یانگوت وایه  ده نه. وق ببوون کانم ئه منداه .  وه بییه یده نه

ردابوو،  به ڕۆیشتی کراسکی نوی شینت له کاتک تۆ ((ن و بپرسن،  رنجم بده  سه  مک وه تا که هشتبوونه بۆ نه
  ...)) چۆن بوو؟ بجه ه ی؟ بارودۆخی هه ک ناکه یه ؟ یان بۆچی قسه وه ڕاویته  گه وه به  ده م کراسه بۆچی به

  ڕاست به((کر بی و پرسیم  شه زاریا به کانم له پ قسه له. زانی ده ی نه نده حای به و به بووک بینی خواردبۆوه تازه
منیش هواش !))  ڕاستمه  به روه ئه!  شم نییه گاته ڕۆ خۆ به یه ئه((وتی )) ؟  حیزبکی نایابه نده وه پارتی ئه
ی تۆو  یاته  حه و پارتییه ها ئه ئه! م بده سته رو جه رنجی سه پشترو سه ره  بک وه((ندو پموت  م داکه که کراسه
ش و  دوایدا که هو ب  زریکه ی کچم دایه)ڕاز(پشدا  یان دیم له سته کانم جه کات منداه)) مان چی لکردووم؟ زاواکه
ی  ه ته می بوو به ریش ده سمه شئه  ڕه بووکی تازه. ماندا کشا که وای خزانه ر ته سه کی ناشادو نائارام بای به وایه هه
  .قیو ته

  ان دایهم که یاننامه کات به.  وه  بوکرده  فتاره م ڕه ر ئه سه زایی له کی ناڕه یه یاننامه ی ڕۆشنبیرانی ئاشتیخواز، به کۆمیته
رچی  هه.  یانی ناردو بوبۆوه ر بۆ ڕادیۆکه کسه ی گون، یه زگه ده رپرسی  ی به))رۆ قادر سه((ست ڕزدار  ده

 بوی   وه  تیڤیی خۆیانه ن و له  کدا سازبده ته  گفتوگۆم له رهاته سه و به ڕ ئه مه ی له و نیازه  ، به ه))ینک((یاندنی  ڕاگه
ی )) کوردستانی نوێ((ی  چی ڕۆژنامه که.   وه تکرده م ڕه وجۆره  گفتوگۆی له نده م به به.  کردمردانیان ، سه وه نه بکه

  ! وه کرده ی بونه که زایی کۆمیته زمانحای ینک، وتاری ناڕه
کی  خه.  یه تی هه تایبه نو سلمانیدا به  ئۆرتکی زۆری له ، بۆیه ستپاکه سکی ده ، که))لی ید عه ری سه عومه((ڕزدار 
))  بنن؟ ڕۆیه په ڕه م شه ئایا ناکرێ واز له((دا  نده می پرسیارکی به وه له. ندی سلمانی بوو به رپرسی مه و به شاره

ڕۆ  په ڕه ر شه گه  ئه ی گوایه ، ئه  دانیشتووین هیچ ئیشکمان نییه  لره  گیان ئمه ی کاکه ئه(( ،  وه می دایه ئاوا وه
 بردو  یه ره و مه گای لقی چوارتان به بۆچی باره((رکدا  ی براده می پرسیارکی دیکه وه له)) ین؟ کهین، چیب که نه
ئاوا )) بردووه؟ ندی ینک نه به مه ستمان بۆ  دهۆک ده  له  ن، ئمه وان ده تان کرد، خۆ ئه وز بۆیه سه نگی  ڕه به
کانیان  فه نه کوڕو کاڵ قه. گشتی کوڕو کاڵ کردی.  کردووه انمان نه ت  ئمه  گیان بوا بکه کاکه((،   وه می دایه وه
.  کردووه  نه وز بۆیه سه مان به گایه و باره ؟ ئمه بت و ئه من نازانم بۆکویان بردوون.  وه رشان گواستۆته سه به
؟  شیان کردووه و بۆیه ن کیوه یا ر حسابی خۆیان بۆیه سه ن له ڕبکه باوه. یان کرد ر کوڕو کاڵ بوون بۆیه شیان هه وه ئه

 گیان  کاکه! وه دوایانا بابنه  بچن به ئوه  ؟ ده بجه ه  عاجزبوون و چوون بۆ هه ئمه رچی له سه  له رانه و براده ئستا ئه
، پاک و  وه  ناوه ته ، چونه وه رگایان کردۆته ده.!  ؟ کردوویانه کردووه دهۆک نه یان له ندی ئمه به ستکاریی مه چۆن ده

  !))  وه رگاکانیان داخستۆته و ده  فۆتۆیان کردووه کی تدا بووه یه نامه گه رچی به میز هه ته به
کی زۆر  و بۆ مژوویه  کلتووری خ  ربه ئاکارکی سه  له  ، بریتیبوو بینیوه) ینک( کم له یه چاوی خۆم دیارده پشتر به
، که ))قادر قادر((کاتدا  له..  دا پویسته ی لره وه گانه) ینک(ری دیارخستنی هز بۆ به.   وه ڕایه گه کۆن ده

ی )بدول مال عه جه(ڵ  گه  له ی سلمانی  دیوانی پارزگه دا، له و ئاخۆران و بخۆرانه رپرسکی سیاسی پارتی بوو، له به 
رمی  رماوگه پژانی گه وخۆو پکداههنگی نا ر پرسی جه مه کتیدا، له توانی یه ی سیاسه سکی دیکه ند که پارزگارو چه
 تا  ده((ن  مه زار مندای ته تا چوار هه س هه) ینک ( دا دمه و  گفتوگۆدا بوون، ئا له ری سلمانی له ڤه ده نوانیان له

ر،  هوس  بۆ ئه وه ره مسه منان له.  .و باخی گشتیدا کۆکردبۆوه قامی نوان پارزگه  شه ر ڕاسته سه سای له)  دوانزه
ی ناجۆریان فرکردبوون،  کشاو وته داو هووهایان ده یان لده فیکه. دا دا غاریان ده که وه پش شونی کۆبوونه به
.. ریکی گفتوگۆبوون  خه وه ژووره وتنک له   ڕکه نه ی بگه و نیازه ردووال به  هه شدا مه وده له! دا رانی پارتییان ده سه به
  !ربازیان بوو ی ورووژاو ده ورتکه چنگ منداه پووزێ، له له  په به) پدک(ی  رپرسانه و به  نجام ئه ئه

زانی و  کی مژوویی ده پویستییه نگی ناوخۆی به   جه و قۆناغه، ڕاندنی ئه ، بۆ تپه)ینک(رپرسکی  تی بم به جی خۆیه
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  ..نڕیو دا تپه م قۆناغه النی جیھان به گه  زۆرک له بوو، گوایه وه پاساوی ئه
  ئوه((کرد، ) پدک(رپرسکی  به های له  پرسیارکی وه)) ن سه شرزاد حه((ماندا  که ی کۆمیته)پیرمام(ردانکی  سه له
خر  نه((،  وه می دایه ق ئاوا وه  ده ش که رپرسه به)) کا؟ بووڵ نه ر لتان ڕاب و چیدی لتان قه ماوه  ناترسن جه وه له

ر   سه  یژنینه وازک ده بانگه ربوو، به  ماوه جه رکاتک پویستیمان به هه..   هیچ نییهر ماوه جه..  ناترسین ئمه
م  شرزاد ئه!)) ر بۆ کاتی پویست  نو فرزه ینه یخه ، یان ده فه رڕه  سه ینه یخه ما ده پویستیشمان پی نه. کان قامه شه
ڕ سویدو  مه ی له وه ری کوردستان ئه ماوه خۆ جه.  ڕاستی گوت رپرسه و به  گیان، ئه م کاکه به. دڵ گرتبوو ی له ڕایه
  بینی، ئمه ده ونی پوه  ی تۆ خه ره ماوه و جه  ئه بنه وان ده تا ئه هه. کاو ڕاب بووڵ نه تاکو بدادی قه نسا نییه،  ره فه

) ل مگه( ر به ماوه وێ جه و له کوردستانه  وه ، ئه ی وت که  ڕووناکبیره تییه مایه ڵ ڕزی بپایانا بۆ که گه له. مردووین
 یاخود  ناره، یانبا بۆپای قه ڕ، یان ده وه  بۆ له ژه و که ر بۆ ئه به یانداته رکات شوان دی بخوازێ ده هه.  کراوه
  !ن باع باع  ده میشه هه! زکیش یاخی ناب په..  یانفرۆش وه، یانژی ده یانبته ده
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