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  بوبکربوبکر  ئهئه  کوردۆکوردۆ ...  ... زانیزانی  مک بۆ ناحهمک بۆ ناحه   وه وهوو" " عیدعید  پۆ سهپۆ سه""  یی  ربارهرباره  ك دهك ده  ند ڕاستییهند ڕاستییه  چهچه
  

  ناسراو به مالزم کوردۆ
 چواالنم قهری  سکه ی عه می کلیه که یه) خولی (ی وره رچووی ده ردۆی دهمن مالزم کو: تبینی

  . موو دیکم که نووسیوومه رپرسم له هه به
ت  نانه تی و ته ی و ژیانی تایبهت سایه رکه نه سه که  هرش دهعید ی پۆ سهیاران که نه یه وهما
دی  سکم نه تا ئستا که منه بجگه له جنو ههرنجی  سهی جگای  وه ئه. شی که ماه بنه
 ن ی ناشرینی پ ده نھا قسه کانی پۆ بگرت بگره ته کی دروست له نووسینه یه خنه ڕه
هیوا ژر ناوی   لهکر نووسهناو بهت دون  نانه ته) منداڵ و تاڵ، لحۆ گه، چمن، که نه ته(
ی   قسهر به پۆ رانبه وه زۆر ب ویژدانانه به دیسانهوه  کی سودییه نتۆیهله تۆر داشید ڕه

کتی نیشتیمانیم و  سکی به بیر و دڵ و گیان یه حای خۆم من که شبه به.  نووسیوهناشرینی
س  ی که خنه کتی ڕگا له نووسین و ڕه ڕ یه  باوه سکی به ک که من وه. م که ده شانازی پوه

ستیی  ک بزڕنم و بچمه ناو ژیانی که م که ناوی خه ناگرم وه ڕگاش به خۆم ناده
ر پۆ و  رانبه  به ته زانن کامتان هاتوونه ر ده گر و نووسه خنه ئوه که خۆتان به ڕه. وه وانه ئه
کانی پۆ هی  وانیی لبگرن کام له ئوه هاتووه بت شیعره ی یان زمانهبی ده ی ئه خنه ڕه

ک  پۆ وه. نتیقیانه نییه کانی پۆ مه ییه خنه  و وتاره ڕه وه  یان توژینهشاعیرک نییه
ی کورد یناو وشه و شیعر و نووسین و ڕۆژنامه تی م خزمه رده رکی سه نجک و نووسه گه
ی پۆ  کی درینه ک هاوڕیه ن؟ من وه که  کور دهدا م ڕاستییه ست ئه ئا بۆ خۆتان له، کات ده

م که هیوا   بکه و ناڕاستییانه رگریی له زانم که پشتگیریی و به رشانی خۆمی ده رکی سه به ئه
رانت  شید تۆ و فرکه هیوا ڕه. عید تی پۆ سه ستی تایبه ر که یکاته سه ی سوید ده که شیده ڕه
  م ناوه یه بن ئه یه و نیازتان هه ش که پرسیارکتان هه ئوه، وه پۆ بناسین رن با پکه وه

 ن  بکه ندییم پوه یوه  تلفۆنی من په مه ژماره رموون ئه نووسن فه کوو زۆرجار ده خوازراوه وه
 وه که ڕه ناوی کوڕی گه عید یان به ختیار سه  یان ڕاستتر بهعید پۆ سه. ) 0046736850325(
. کی شاری سلمانییه یه خه 1970. 02. 20دایکبووی  له) وا ولوی نانه ی مه عه ی سه خه هب(

وایه له سلمانی ناسراوه  ولودی نانه عید مه ه کوڕی سه) ختیار به (ی خۆی قینه ناوی ڕاسته
رانی  نجده ی ڕه ه ختیاره له کۆمه پۆ ناوی ڕکخستنی به) وا ولوی نانه ی مه عه سه (به

 1988سای . وه مریی بمنته هایکردووه که پۆ به نه ش وه مه رئه هه. نداجارا
وه له ڕگای  رانی کوردستانه نجده ی ڕه ه کانی ڕکخستنی کۆمه ندییکردووه به ڕیزه یوه په

الم  سه. مووڕۆژکی خۆشتر بت ئیمۆی له هه) ش المه ڕه سه (اح ناسراو بهد  حمه ڕزگار ئه
. ر بوو روه خۆبردوو و همن و چاالک و هۆشیار و کوردپه بار بوو کوڕکی له جهپوورزای هاوڕێ 
ی  ماه یدا بۆ بنه  عاتیفه عید له د پۆ سه  وه تای سای نه ره شتاکاندا و سه له کۆتایی هه

وه که  بته هید ئاکۆ نزیکده ی شه ری برابچکۆله فه  له موزهزان مه لی ڕه هید ئاکۆ عه شه
ست و  ک هه  زیاتر وهز به و پۆ و نه) کر بوبه کوردۆ ئه (ئمه واته من) ز به نه (ناسراوه به

ک بووین  ڕه ک گه نده ئمه منداڵ و کوڕی یه رچه هه. وه کان لکنزیکبووینه تییه  کوردایه هۆشه
بوون ئمه دی خۆمان بۆ  نه  کان هنده ڕه وه باوه عسه ویی حیزبی به هۆی تووندڕه م به به
کی  ڕه له گه، وا بوو ولوی نانه ی مه عه عید کوڕی سه م پۆ سه به. وه ینه س بکه مووکه هه

ر و شۆڕشگر و  روه کی کوردپه یه ماه بنه، که کانی ئاسکاندا ناسرابوون به ماه شیوعییه
ک  ڕه کی گه ویستی خه ڕ و خۆشه و ماه جگای باوه بۆیه کوڕانی ئه، ش بوون رکه ژار و سه هه
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. ک شیوعی یه ره کتیی و به ک یه یه ره ت به ک ئایدیۆلۆژیه ن وه ره مای پۆ دوو به. بوون
کی  خۆبردوو و شیوعییه وا پیاوکی له عیدی نانه سه مه عید واته حه باوآی پۆ سه

نجی و جوانی خۆی له  نی گه مه ککی ته وا چاره عیدی نانه سه مه حه، زبوو ربه سه
ی به کوڕ و  م ڕگایه له دوای خۆیشی ئه. ربردووه سه بوغرب به عقوبه و ئه هکانی ب زیندانه

لی و ڕائید  کانی سوهام و مالزم عه وارییه دا ته1987له کۆتایی سای . کانی سپارد کچه
و   ساڵ به6ن و  که ق ده کانیان شه نگه وا به تفه عدی نانه سه مه کان سنگی حه ها و جاشه ته

گ  هید بوو نه ڕاستی باوکی پۆ شه به. و ئازاره کووشتی ئهدا 1993له سای  وژیا وه  ئازاره
. یدا خستجگا وت شکانی سنگی له  جگاداکه چونکه باوکی پۆ که لهمردبتخۆشی  به نه

ر  کوڕیان ئام3و ساه  کات ئه وازه ده رته ی پۆ په ماه عس بنه  حیزبی به1987سای 
و  ئهمحامی کۆی  مه مالی حه یان داگیربکات جه که ویست ماهی ت ده حکومه، بوو یان ههچب قه
عیدی پشتر کیوه  سه مه و خانووی مای حه لمنت که ئه ویدا به دۆکۆمنت بیسه  هه مه ده

م بووه موکی  کی که یه که به پاره م خانووه کرد به ی داگیرنه که ت خانووه ئیتر حکومه
ب  ی ساک به کدا بۆ ماوه ته له خانوویه رگه کی زه ڕه ی پۆش چوونه گهکانی تر و ما خه
ردبوو  به کی نه یه رگه پۆ پشمه ڕییندا له ڕاپه. ربرد سه  ژیانیان به ره نجه رگا و په ده

زی  به نه، مالزم کوردۆ ئمه واته من.  ملیمی بوو57عی  دفه کی باشی مه زاییه نی شاره خاوه
به کی تر  ند هاوڕیه بدو و دوو برای پۆ و چه تا عه عه، زان مه لی ڕه ئاکۆ عههید  برای شه
ماڵ و  مچه ڕی چه کانی شه ره مان له به رزانه ربه کی سه رگرییه بهوه  یه ملیمی 57تۆپکی 

ماندا  گه ی که له رگانه و پشمه کک بوو له بدو یه تا عه عه. رکووک کرد نجیر و که هه ره قه
کی ترمان که  ژی پۆ و سۆرانی برای پۆ و هاوڕیه مانیا ده بریندار بوو ئستا له ئه

پۆ کوڕکی . ن که رده  برینداری ده وه به ڕه ی شه رگه ناو جه تا له ویش ناوی سۆران بوو عه ئه
ستن ربۆیه ڕکخ ڕاستی شایانی ناوی پۆ بوو هه ک به یه  ساه21م چ   ساه بوو به21الوی 
ش توانای  مه بی دیاره ئه کانی ڕکخستنی ده پۆ به خرایی پله. خشی ی پ به و ناوه ئه

 هشتایه ئستا ر پۆ کوردستانی ج نه گه وه ئه دنیاییه به. و پالنه یشتن به  بۆ گهخۆی بوو
پش پۆ . کتی نیشتیمانیدا ناو یه بوو له ستھھت ده ندی ده رپرسکی نزیک له ناوه به

وه  وکات به شانازییه ئه  بوو که تا ندام کۆمیته  له کوردستاندا پاوراوی ئهی وه ره ده هاتنه
و گوێ نادات  ربۆیه ئه ری هه وروبه ڵ ده گه ڵ خۆی و له گه ۆ بووه لهگپۆ ڕاست. من بوو مسئولی

ی ناڕاست    که قسههایکردووه شه وه مه کات ئه رده ی خۆی هه ی کیه قسه که ره رانبه ی به وه به
ڵ  گه کانی له رانک نییه دوو ڕوو بت یان نووسینه ک نووسه و وه ئه. کات س قبوڵ نه له که
و قبوی  ی ئازادی بوو ئه ی کشه که ماه ی پۆ و بنه کشه. وه گرته کنه کانیدا یه کرداره

موو شتکیان قبوڵ بکات  ههتی  یه وره ی فن یان فیسار برای براگه وه رئه به نھا له بوو ته نه
دنیدا ی سوی براکه 2ڵ  گه ی له  کشهنده ڕاسته پۆ رچه من دنیام هه. ش بن ه ر هه گه ئه
کتی  ندامی یه  و ئه رگه که پشمه ولودی برای عید مه الم سه ڵ مامۆستا سه گه گ له یه نه هه

چونکه پۆ کوڕکه ، ن که وه دهخر به پۆ ر فه وان هشتا هه م ئه به. رانی شاخ بوو نووسه
. وت که رده ی بۆ ده م راستیه  ئهوه بیناست ک من له نزیکه وی وه ئه، کردنه پوهخر هی فه

کتیی بوونیدا  می یه رده ی پۆ له سه و هاوڕێ نزیکانه ککه له خان که یه مه مالی حه که
 ن  بکه ندی پوه یوه هی پ که ی تلفۆنه ش ژماره وه ن ئه م ڕاستیانه شاهیدی ئه

ت و حیزب  وه  بۆ دهد بت یان کهچییه جا بۆ  یکات ملکه وی پۆ نه ئه. ) 0031617714873(
پۆ له مانگی ! فایه وشیران مسته گری نه هه سینه ن پۆ مه یره که ده وه سه المه به
اوه هۆی کتیی هن جھشتووه و وازیشی له یه وه کوردستانی به ه1994پریلی  ئه

ناو  شیدی تۆرنتۆ له  ڕه هیواکه. وڕی ناوخۆ بو ی پۆ له کوردستاندا بگوومان شه وه ره ده هاتنه
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ناو  یی له وشیروانیش که به ساده گر نییه وه کاک نه هه سینه کتی نیشتیمانیدا مه یه
  چ ویژدانک  ن به که پۆ ناناس وه رئه به له. گر نییه هه سینه کدا ناسراوه پویستی به مه خه

ر  گه وشیران و جاسووس؟ ئه گری نه هه سینه که و خائین و مه نه نن چمن و ته ناوی ده
پۆ . ن تی بکه ستکاری ژیانی تایبه گ ده کانی بگرن نه یه له نووسینه تان له پۆ هه خنه ڕه

کات بۆن  ت ده یاندووه خزمه ستاوه و خۆی پگه ر پی خۆی وه سه ژارکه له کوڕه هه
ردییان  به ی نه نه درژه مه موو ته و هه ڕای ئه ره ن له کوردستان سه ماشای مای پۆ بکه ته
وانیش  ر ئه گه ها خزانی تر ئه ک زۆره دراوه وه قی خۆیان پ نه چی هشتا هه که

الر رز و دۆ نی بینای به وانیش خاوه ته ئستا ئه به ر و خۆفرۆش بوونایه هه که مه حه مامه
  . بوون ده

12 .10 .2005   
  مالمۆ
   سود

  


