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رو  نووسه) 153(   ، که وه گمه کی فراوان ده یه وه ی کۆبوونه ربورده کانمدا، سه رییه وه ی بیره م پاژه له
رو  زۆری نووسه ره شی هه  به کاته ش ده یه م ژماره ئه. شداربوون ندی شاری سلمانیی تیدا به رمه هونه
   ئازیزه م زده  له ی ئاگاداربم، بجگه نده وه ئه. وبوون  ناسراوترینیان له ره و هه مه وده ندانی ئه رمه هونه
تی  زره د ئاالنی، حه حمه وف ئه لالح، ڕه ی فه داخی، کاکه ره سیب قه ریوانی، حه هید دشاد مه شه((وانشادانه  ڕه
زیز،  یات، سمکۆ عه وقی، ئیبراهیمی خه یدا، ئومد ئاشنا، ئازاد شه لی، عوسمان شه نحب، عوسمان عهی عه

،  خر یادیان به)) نا م یۆحه داخی و ولیه ره جوان، حسن قه مه مال سابیر، ماجیدی حه عوسمان چوار، که
  .ژیاندا ماون ، هشتا له وانی دیکه موو ئه هه
ری  به ڕوه و به)رزنجی ریم به بدولکه ر عه عفه جه(وسای سلمانی  کانیش، پارزگاری ئه  کورده رپرسه  به له

 بۆ ڕاست و   بم، سته به  زۆرم مه لردا..  ژیاندا ماون هشتا له) مین پنجونی د ئه مه محه(ر  ماوه ڕۆشنبیریی جه
   له  زیندوون، بجگه رانه ندو نووسه رمه نهو هو دوچل شاهید له م سه ، هشتا النیکه رییه وه م بیره دروستی ئه

  .عس ورانی به ستانی حیزبی و حکوومیی ده ده کاربه
  گاته تا ده بوو، هه  هه پارزگه دیوانی  ری له  نونه ، که وه نگوباسی عیراقه ئاژانسی ده رله  دا، هه یه و بۆنه له
ی  ی دیکه ندین ڕۆژنامه ی هاوکاری و چه نامه فته و هه)کرکو که(ئمیم  غداو تیڤیی ته یامنری ڕادیۆی کوردیی به په
شتاو دوو  ساڵ هه. نارد گرت و ڕاپۆرتی خۆیان ده یان ده ونه. بوون دا ئاماده یه و بۆنه بیی وتی عیراق، له ره عه

  وانه شه. ون بو چیاوه  پمیم به رکی دیکه سه به. ورم بوو نگی نوان عراق و ئران گه جه. شتاو س بوو یان هه
دیوار  ر له نگ بوون، هه یاندا هاوئاهه گه کی شار له خه. شاند وه کانی دوژمن ده پگه ستیان له  شارو ده تنه ها ده

ی  ته رگه ی زه قوتابخانه  له نده به.. نواند جۆریان ده مه تا خۆپیشاندان، چاالکیی هه  هه  بگره وه نووسینه
ئیدی . بووم/ رانی کورد کتیی نووسه دی دوا سکرتری ئیداریی لقی سلمانیی یهکی وه. تایی مامۆستابووم ره سه
ی /رانی کورد کتیی نووسه یه:  واته) ینک(بیارک  عس، به  ڕژمی به ی ئمه، یه سته و ده بوو دوای ئه وه ئه
  .  شاند وه هه
سلمانی  عسیش له ت و حیزبی به  حکوومهک، الیه ندانی سلمانی به رمه نه رو هو نوانی نووسه دا  مه و ده له
.. بوو  نه وه ندانه رمه رو هونه می نووسه وده نگ داواکانی ئه ته میش به که ت النی وه ده. کی دیکه، ئاۆزببوو الیه به

ری  به ڕوه و به) العراقي نجم عبدالله(عسیش  می پارتی به که رپرسی یه و به)ر عفه شخ جه(پارزگاری سلمانی 
دا  و جڤینه له رپرسانی حکوومی و حیزبی  کی زۆر، به یه ژماره و )محمد أمین پنجونی(ر  ماوه ۆشنبیریی جهڕ

ی شینکیی  ستک ڕانکوچۆغه نیازی پیشاندانی هاوسۆزیی، ده و به یه و بۆنه بۆ ئه) جم نه. (بوون ئاماده
  ..رکردبوو به له
مژبوو   له  بوو، که و ساردییه هشتنی ئه ش نه  فراوانه وه و کۆبوونه  گردانی ئه کیی، له ره ستی سه به مه
بوو  ده. کردبوو لیستیان ئاماده.. رمی بانگکرابووین فه ندان به رمه رو هونه ی نووسه  ئمه .. وه  نوانه وتبووه که

. چوو  ده ڕوه به  ره ی جگه هۆی کارگه ش له که وه کۆبوونه..  بووان ناوی خۆیانیان تدا تۆماربکردایه ئاماده
. ین یه نگ نه ده دا به یه م بۆنه وتبووین، له  ڕککه وه ر ئه سه کدی، له رکی زۆر نزیکی یه ند نووسه چه و  نده به

نیازی  به زیاتر  دا، که   بۆنانه و جۆره زۆرک له رچاوان و پشتر له  به وتبووینه  که  ئمه بوو، وه یشی ئه که هۆیه
یی و بزاریمان   گله ن و ڕووی ناسراوی شاری سلمانی سازدرابوون، ئمه کی بالیه ڕای خه گوگرتن له

  ..ربیبوو ده
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.. ستا نگی نوان عیراق و ئران زۆر ڕاوه ر جه سه خری هناین و له به. قسان کرد ستی به تا پارزگار ده ره سه
وام  رده ک بوو به  داوایه مه ئه. ین نووسین پشکداریی بکهرو  هونه  به وه ن خۆیه الیه و له که ریه کردین هه داوای لده

مست و  گوێ له) ر ڕووی خونه دوور له(ی  سه و که ل ئه وه.  وه کرایه ده  لمان دووباره وه ستانه ده ن کاربه الیه له
ئیس خودا  له ید ئه سه ((کانیدا وتی، کۆتایی قسه له. دا ده ند نه سه ی په وایه  ناڕه نگه و جه ، ئه بوایه بار نه برده

   ..)) دیاریی بۆ ناردوون ڤزیۆنی به له رو ته بیپارزێ، سه
  شتا دینار بوو، به بازاڕدا بایی هه ش و سپی بوو، له شنای ڕه ڤزیۆنکی نا له ته رۆک، که  ی سه م دیارییه ئه

رچی  کدا هه یه ناسه هه ، له نده اری بهب کله ل یه وه.  بوو وه کی نوێ و ئاشتبوونه یه ڕه ی الپه وه نیازی کردنه
کمان دابوو  یه رانمدا به ڵ براده گه ی له نه و به ئه.  پش چاوم وه کدا هاتنه شون یه عس بوو به  کانی به تاوانه

خۆم  کبه  یه سام و ، هه  وه ی بووه که وتاره ی پارزگار له)ر عفه شخ جه(ی  وه ردوای ئه هه. پشتگوم خست
  !)) ئیسم ناوی له ید ئه ڤزیۆنی سه له من ته((مکرد؛ هاوار
ی ل )) شتانه((ها  ، کاری وه نده سک پش به و که قۆ ساوینه چه خۆیدا مل له  له وسته م هه وی ڕاستی ب ئه ئه
ستی  و پشتر وهبو ، ده ست بھاتایه ده ی له م کاره ی ئه وه  ئه چونکه.!  وه تبکاته ددام ڕه ، دیاریی سه شابۆوه وه نه

. ر ڕووم  سه واوی کامراکان فۆکۆسیان کرده بوان و ته ، ئاماده  یه و ڕسته ردوای گۆکردنی ئه ئیدی هه! کردبا
ڕوانی   بۆخۆشم چاوه .ڕوانی پشھاتک بوون ک چاوه مووالیه نک، هه یو، نتم و بده ک ماستی مه ش وه که هۆه
ر  گه دنیام ئه. دا ها ڕووی نه م شتی وه به. ن ستراوی بمبه قۆبه به  بووم ها ئستا ها تاوکی دیکه وه ئه
ند ساک  م چه وا النیکه م نواندبا، ئه وسته م هه زکدا ئه ووه رکی پۆلیس یانژی مفه فسه حزووری ئه له

و پارتک بن،  وه ته ر نه هه ر به  سه بند، جا رپرسی پایه وڕووی به ره م به رده م هه به.  وه بیمه زیندانییان بۆ ده
  .ها ناماقووڵ بکا ی وه ندێ جاران قسه توانی هه مرۆڤ ده
نداندا  رمه رو هونه ناو نووسه  قووی به وه نیازی ئاشتبوونه و به ئه. کانم زۆر تکچووبوو قسه ر به عفه شخ جه

ی  که  چه شه  ڕه سمه ت و کرۆش چاوم لبوو لوی خۆی ده..  کۆسپ و ڕگر  بوومه نده چی به کردبوو، که
دیاربوو )).. لعیراقی بدو ئه جم عه نه((سلمانی  عس له می به که رپرسی یه ر به  سه  هاته نۆره.. برد مدا ده ده به
. رامۆشی کرد نیازبوو بی، فه ی به وه  ئه بوو، بۆیه  نه نده ی به  ناجۆره کرداره رچه م په ڕوانی ئه و چاوه ئه
) عمالء (  وه کرگیراوانه ن دوژمن و به الیه وه، له ره ده س له ندێ که هه: ((  ئاوای وت وه  و پۆزلدانهبزاری به
 الفی  کرن، تاکو بن، لره  پده ئمه درێ و له  کرێ و گویان ئاو ده درن و فوویان تده ده دنه

!  نین ب هیچی دیکه عتووت نه  زه وانه م ئه به. نوستمان پبفرۆش ن و هه   لبده ردا سه ریمان به روه نیشتمانپه
ی  ڤده یانی حه به ره  به ، له نده کرد کات به کوێ بوون و چییان ده  له وانه یدان، ئه رموو، ئازاگۆو ئازا مه فه
و   ئه ۆیهکۆشکی کۆماریدا کرد؟ ب خۆم به) رفاق(ڵ هاوڕیاندا  گه  له وه سواری تانکه شتدا، به ستو هه مووزی شه ته
  ...))  بفرۆشن ئمه وست به  هه  بۆیان نییه عتووتانه  زه
ن  الیه شت، له ستوهه تای شه رانی کوده ڕنه ڕاپه کک بوو له ی یه وه ر ئه سه وی ڕاستی ب ناوبراو، له ئه
،  وه کرده ده وبارهی دو)عتووت زه(ی  کات زوو زوو وشه.. رگرتبوو رزترین میدای وه  به وه عسه تی به رکردایه سه
ی  سیش دنه که. بوو  نه وه نکه هیچ حیزب و الیه ندیم به  پوه نده ی، به که م ڕاستییه به! ی بوو نده ڵ به گه  له وه ئه
  و ڕۆژه م و له که فتاربه ها ڕه ورا وه مده  نه ر حیزبکی کوردستانی بوومایه ندامی هه ر ئه گه  ئه پموایه. دابووم نه
  .  وتووه تان که رچاوی زۆربه  به  بنووسم، که یش ه)ب ده ئه ( و جۆره دا ئه شه ڕه

   چووه ر مایکرۆفۆن، واته  سه چووه)) س ره شی هه ڕه مه حه((ند  رمه هونه.  وه م کرایه ی پرسیارو وه رگه دواتر ده
و  ری پارزگار عفه  شخ جه  س ڕووی کردبووه ره هه. ربوون سه جم و پارزگاری له  نه مان مز، که ر هه سه
عنی  کرد؟ یه  یاشخ بۆچی باسی مژووی کوردت نه وه ی ئه ئه((رموو،  فه های ده کردو وه ی بۆده ست ئاماژه ده به

ند  و چه ک، ئه ڕه ند الپه چه کاندا، بریتی بوو له  پرۆگرامی قوتابخانه موو مژووی کورد له  هه نازانی که
کانی  روشه ده ویت به کرد؟ تۆ زه کانت نه روشه  بۆچی باسی ده ی گوایه  و الیانبرد؟ ئهش خۆتان خۆش یه ڕه الپه
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تا   هه پشتره  له وه روشت به عنی تۆ ده یه..! ی ندانی بده رمه هونه  نت به چی ئاماده دا، که... شخ
  ...)) ند؟ رمه هونه
ر  سه ی فۆکۆس له وه  هۆی ئه  بووه وتن، چونکه ای منیش کهشی فری ڕه مه ند حه رمه ی هونه قانه زبرو ڕه م وشه  ئه
نداندا  رمه رو هونه نوان توژی نووسه ش له سانی دیکه  که ش مانای وایه رکی دیکه سه ، به وه مبکاته  که نده به
    .نگ ده ن، لیان بنه هه

)) ند ریم زه که((قامی سالم، ڕزدار  شه ر ڕاسته  سه ینه مان جھشت و چووبوو که وه ی هۆی کۆبوونه وه دوای ئه
یان  و دیارییه ت ئه ماعه ر جه گه رناکت نواند، ئه ته تابی خه وستکی هه هه((رموو،  و ئاوای فه وه  پامه هاته
  دیارییهو  تۆ منیش ئه ، بۆ پشتیوانی له  م بزانه چی، به  تداده و دنیابه وه منیته نیا ده ته وا به بووڵ بت ئه قه
ر  ندو نووسه رمه زۆر هونه م له رمه رماوگه  گه وانییه و پشته بوو، ئه وه ی چییه سۆنگه خۆشم نازانم له!)) رناگرم وه

موومان  هه له    و زاته  بووب ئه وه یه و سۆنگه نگب له ریم نا؟ ڕه مامۆستا که م له کرد، به ڕوان ده چاوه
  ت له تایبه ر زۆربن پیاوی جوامر، به ب هه.  ڕگری جوامریی ن نابته مه  ته م وادیاره به. نتربوو مه ته به

  .شدا ڕۆژگاری ڕه
ی  پاڵ پارزگه ک له یه م بۆ ماوه وده  ئه رتی ڕۆشنبیریی بوون، که به ڕوه  به تدا، له  پاکه کان له ڤزیۆنه له ته

چوون  بوون، ده دا نه نده ی به وسته م هه ڵ ئه گه ی له انهو ئه. باخی گشتی بوو ر به رانبه  به ئیستادا بوو، واته
ک دوو  یه بریی دانه زانم، له رک پده نووسه. بوون نی ده و پی خه وه  ماه برده ی خۆیان ده رو دانه وێ سه له
ران  ندو نووسه رمه ل زۆرک هونه وه..  وه یه که ناوی ژنه کک به ناوی خۆی و یه کک به وت، یه ستکه ی ده دانه
  .بوو بووڵ نه یان قه و دیارییه ئه

   بدرکنی و به که رهاتی ناو هۆه سه ی ڕاستیی به وه کاندا، بئه نگوباسه  ده ، له)ئمیم تیڤی ته(وێ،  بۆ شه
وتووی  رکه واو سه کی ته یه وه  کۆبوونه رانی باسبکا، به چوو بۆ بینه ڕوه دا به کۆڕه و  ی له وه  ئه وه ته مانه ئه
ندو  رمه موو هونه و هه ر ئه سه ل له وه. کرد  نه نده س و به ره شی هه ڕه مه وستی حه  هه م داو باسی له ه قه له

  وه لتی ناشارمه.  وه  پشه هنایه ی ده نده قی ڕووی به زه  بوون، کامرا به که وه ی  کۆبوونه  ئاماده دا، که ره نووسه
  وه ر ئه سه نیا له یان ته)ح ته شاکر فه(وان  خۆ ئه... ن و  بانگم بکه وه سام بۆ لپچینهتر ده. مستمدابوو دم له

  !نگ ک جه بژرێ نه ڵ پمیمدا گفتوگۆ هه گه ت کردبوو له وه ده هیدکرد، داوای له شه
وری   و دهرس الی ده م گرت و چووم به  ملی ری قوتابخانه  سادانه ی، مینا جاری جاران، سادانه بۆ سبه

  ڵ مرده گه  له میشه  هه ، که ته رگه  زه ی ی قوتابخانه باریکه له کی به یه) کاتیبه(دا،  و تافه ئاله.  وه ئاسایی خۆمه
 پرسی؛  وه  واقمانه و به وه  پامه هاته.. وادب حمووی بزه مه ی ئاگای له وه ڕدابوو، بئه  شه یدا له که شته

  دا بتبینم وانه ناو ئا ئه کردی له ده م لنه وه ڕوانی ئه ت چاوه قه..! نابتم بینی یر جه سهکی   جیه و له مشه ئه((
و  ناو ئه ی له نده ئمیم تیڤیدا، به کانی ته واه  هه ، له و خاتوونه  ئه به!)) کرد؟ وێ چیتده ڕاست له به! مامۆستا
  !  !وات ه ک سه شکه ران که به بخه له .! دا بینیبوو نابانه عالیجه

  و مژووه ی، له و ئازیزانه کو زۆرک له ، به نده ربه ک هه ، نه رهاته سه و به ئستاش دوای بیستوچوار ساڵ له
رتان   پیان ب که س نییه ی شارانن و که نده هه رو ڕه ده ربه ، ده  بوون ره دا چراوگ و ئاوڕوونکه که تارک و نووته

 .یخوا؟ یکاو ک ده ک ده! وران  ده فایه بوه ند؟ ئای که  چه به
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