
 

 
 !)) دا گیراوه1992 سای  سعود له الل و کاک مه ڕزان مام جه ی به  مژوییه و ونه ئه(( 

 
رپرسکی   جارک میوانداری به فته کرت دوو حه  ده که یه گۆشه".. یای ی خه دیمانه"ی  گۆشه

  !)..یاڵ ڕازی بن خه ر به گه  ئه ته به ھه(کوردستان بکات 
  

ی  چت جارجارک ماوه یاین، پده ی خه موویان دیمانه  ھه م دیمانانه کدا ئه کات کی گرنگ؛ له تبینیه
یاڵ پاوپ دوو  ی خه فته  دوو حه رج نیه  مه متر یان زیاتربن، چونکه  که فته  دوو حه نوانیان له

  .. بت قینه ی ڕاسته فته حه
  

   که ردوو ئیداره ھهی کگرتن  یهانیرپرس  به وره  گه کک له  یهڵ گه ک له یه دیمانه
  15.11.2005           فسانه ؛ ئه سازدانی دیمانه

  
  !دا سته  دوو جه  گیانکین له ئمه

  
ر  ی سه  خۆشه  بنشته ی باشوری کوردستان بۆته که ی دوو ئیدارهکگرتن نگۆی یه  ده کی زۆره یه ماوه
   له  و جگه وه بته نگ و باسک بوده و ده مه ر ده  ھه..یجوت جۆرک ده  به که هری کی و ھه می خه ده
  له..  ی ال نیه که ته تی ڕاستودروستی بابه واوه ته  بهی ترسک کان، ھیچ که وره  گه ره  ھه رپرسه به

اری ئستای  ب ھیچ شتک لهبوای من  به  تدا ڕه  بنه له نده رچه ، ھه که  ئیداره دوویکگرتن کاتکدا یه
ک  رێ یه پرسن؛ ئه  و چیتر نهکانی ئاسایی  خه ک بداته ییه  ئاسوده  ۆره جنگه ڕهکورد ناگۆڕت، 

  ھتد...نگ؟ ک ده  یه بین به ی ده  کهک؟  یه وه بنه ی ده قی که  دمان ته دهی؟  ؟ که وه گرنه ده
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 دوو  دا باس له ته و حاه  له ، چونکه" وه گرنه ک ده یه  که دوو ئیداره "بیستم  ده  که یره  پم سه خۆممن
 و وا  وه ته ک بوون و دواتر جیابوونه کان یه  شوه ک له یه شوه  کاتی خۆی به ین که که شت ده
 ھیچ کاتک   کوردیه دارهو دوو ئی  ئه وه ی منه دیده م له به . وه گرنه ک ده یهریکن   خه وه دیسانه

تای  ره سه ر له ، ھه !وه ک بگرنه هی  تا ئستاکه  ھهبوون ک نه  یه وه ته ڕه  بنه  و لهپی پویست به
ین دوو  ب  ڕاستترکه واته.. وتی جیاوازبوون ، دوو ڕه دوو پارتی جیاوازبوون وه زراندنیانه دامه

  ھتد.. یای تی خه ک حوکمه  یه بنه  ده که یایه  خه ته دوو حوکمه! ک  یه بنه  ده که ئیداره
ر   ھه،که ی دوو ئیدارهکگرتن وای یه ر دواھه  سه ینه خهتیشک بی زیاترک  وه ر بۆ ئه رحاڵ ھه ھه به
مکی   وه وه یه و باره ی له و ئومده ، به یه و دوو ئیداره  ئهکیرپرس  به وره گه   ڕوومان کرده یاڵ خه به

  ..وت ست بکه ڕاشکاومان ده
  
  م له ، به"تی کوردی وه ده" پی بین   که تکمان نیه وه ه د  ئمه نده رچه ھه ڕزم ؛ به فسانه ئه
  توانم بم له  و ده یه تکی زۆر ناوازه ش حاه مه ئه..  یه تمان ھه بینین دوو حوکمه مان کاتدا ده ھه

 چۆن  ئوه.. بت ت ھه هان دووتک د بری حوکمه بت و له تت نه وه  ده  که داوه مژودا شتی وا ڕوینه
ک  ر یه بوو گه ده بت باشترک نه ر ھیچ نه  ھه؟ وه نه که بۆ ڕوندهمان  ته و دوو حوکمه بوونی ئه ھه

  ؟نگ ک ده  یه ی نوی عراقدا ببنه نگه  جه ک بگرن و له ر یه ، گه بوایه تمان ھه حوکمه
  
می  رده  بۆ سه وه ڕته گه  ده ته و دوو حوکمه  ڕاستیدا ھۆی ئه  خۆی لهم ، به کانت ڕاسته قسه م؛ وه

 لت دواتر.. روربت  کوردی زهتکی دابووین حوکمه و بوایه  له  ئمه و کاته ئه.. ڕین هدوای ڕاپ
نابی  ی عه تک دوو دانه بری حوکمه لهدا بیارمان  وجا  ئه کی زۆر یه وه پاش بیرکردنه  له وه ناشارمه

   له ان دوو دانهوتم.. ربکات به سته  ده مدیده ی ستهلی کورد گهکانی  موو مافه  ھه پکبھنین که
  کورتی  زۆر به..وی تریان بیگرت شکم ئه وا به یگرت، ئه میان نه ر ئه گه  ئه و کک باشترکه یه
  یه و شوه  سودی بۆ کورد زۆربت و به که کگرتنی دوو ئیداره  یه کی پیان وایه  خهتوانم بم ده
  ته  دوو حوکمهو  ئهزراندنی کی دامه ره  ھۆی سهتدا ڕه  بنه م له بین و ھتد، به نگ ده ک ده یه

ر  ش ھه وه م ئه به..  زۆرترین شت بگرین دا بوو که وه  له که سته به ، مهکگرتن یهک   نهبوو "گرتن" 
  .. شخوراوه  به له م گه ر ئه رامبه  به یه ر دسۆزی ئمه به له
  
  ؟ چی بگرنوت تانه  ئهم ، به ؛ ببوره فسانه ئه
  
ت  وه بوونی ده بوون و نه  ھه ی که ته ناعه و قه  ئه ته یشتوینه  گه  ڕاستیدا ئمه  خۆی له م؛ وه وه
 بت باشترکه نست ھه ر دوو شه گه ئه) ک یانسیب روه ھه ( وه یه و ڕوانگه جا له..  ک یانسیب وابت وه
   که یه وه  گرنگ ئه..تریان بیگرتوی   ئه نگه یگرت، ڕه یان نه که م یه ر ئه گه  ئه ، واته  ک دانه  یه له
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  ومانداوه وه ھه یه م ڕوانگه ر له  ھه  ئمه.. وه یته ککیان بیگرت و بیبه یهن کا  شوه ک له یه شوه به
  ..ھا بگرین شتکی گرنگ و پبه

  
  ؟  چیه و شته مام ئه  ھاوار به؛ فسانه ئه
  
ک   وه ومان داوه وام ھه رده  به ردوو الوه  ھه  له ئمه..  گرنگ ترهزۆر   که  یانسیبه له  و شته  ئهم؛ وه

وتوویی  داکه لی کورد له  و گهگرین ب  بمانایه و شته  ئه ئاشکرا  بهکه کانی تری دونیا ی شونه زۆربه
 .. یه تمان ھه  دوو حوکمه ربۆیه ، ھه  باشترکهنتا زۆرترک بی  ھهشدا  لره وه دیسانه.. ین ڕزگاربکه

  مانتوانیوه  نه وه داخه  به م تائستاکه  به، ستمان بۆ درژکردووه  ده وه  کوردستانه ت له نانه ار تهزۆرج
ین تا  م چیبکه ، به بیگرین زمان کردووه ر حه ده به ڕاده  له نده رچه ھه ..ین ستی به تی ده واوه ته به

ی ئستادا  زع و باره م وه  له وه داخه  به..ووهب ستمانی لگیرنه تی ده واوه ته  به و وه ر ھه  ھهئستا
ر  ھه  به  کهل  گه  به یمانمان داوه م په به ،حاه  مه ست ده ه و دوور وره گرتنی شتیکی ئاوھا گه

ت یه وهشت ھه  دهک ببیگرینر ب ..  
  
  ؟ان نایگاتست وت بیگرن و ده انهت  ده  که  چیه و شته ئه.. قی پم ب دم ته  ؛ ده فسانه ئه
  
م   سته له داوای مافی گهی دوژمن بگرین و  خه بت یه ده.. م که  گیانه هی دوژمن خه  یهم؛ وه

  بت ڕۆژیک له ر ده  ھه خۆخۆن، ئی  دوژمنانمان مافمان ده ھا ساه نده  چه..ین مان بکه که دیده
 و  وه ینه یان بکه  مژوییانه و ڕاستیه ڕوی ئه بت ڕوبه ، ده وه نینه یان بگرین و لیان بسه خه رۆژان یه

ئ .. نن کانماندا نه  مافه تا دان به ین ھه رنایه تان به خه ین و یه ی کورد ھه  ئمه پیان بین که
ی  خه وی گرتنی یه  ھه  دوو الوه توانین له وسا ده ، ئه ت باشترکه شدا بوونی دوو حوکمه لره

  ..ین کانمان بکه  داوای مافه وو الوه د توانین له ده.. ین دوژمن به
  
،  مووی دوژمنه ر ھه ھهبت  زیاد نه  خوا به ورمان له رچوارده  ھهی کورد ڕاستی ئمه  به؛ فسانه ئه

دورن؟ ندهئیتر بۆ ھ   
  
  نه  ئاسانی نایه روا به م خۆ ھه ماندان، بهوریش  چوارده نمان زۆرن و لهدوژم  م؛ ڕاسته وه
یان  خه ی یه وه ندکیان بۆ ئه  ھه ، چونکه وه نادۆزرنهئاسانی  روا به  ھه،یان بگریت خه  یهمت تا رده به
رموو   نان فهئاسانی روا به شیان ناھن و ھه زۆربه..  دۆستی کورد  به گرین خۆیان کردووه نه
،  وه  بیان دۆزینهبت  پشدا ده له.. م ج بکه  بۆت جبه باوت  و چیت ده  بیگرهم که  ملی کراسه وه ئه

  م جگه به..  وه  لیان بسنینهتیان پبنین و پاشانیش ناعه نجا قهیان بگرین، ئی خه  یهبت دواتر ده
  ..بوو ته و دوو حوکمه زراندنی ئه ھۆی دامه" گرتن "ک وتم ش وه وانه له
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   بیگرن؟  که یه شتی تریش ھهی دوژمن  خه  یه  له جگه ؛ فسانه ئه
  
   که  ماوهدان شتی تریش  و سه تووه ھا شتمان گر نده  تا ئستا چهم، که ی چۆن چاوه م؛ ئه وه

زانی کوردستان و دیموکراسیش  شوان و ناحه  گره و رده  دز و جهبت  ده ر بۆ نمونه ھه.. بیگرین
بن و بچن و زوی خۆیان   ئاره ین به بھن  فتارانه دڕه موو به و ھه ئ خۆ ناکرت واز له.. بگرین

  ت باشترکه بوونی دوو حوکمه  ھه وه شه یه م باره نوێ له رله  سه..مان بشونن که  شیرینه کوردستانه
بت  ش، ده وانه ر له ده م به به..  زیاترکیان لبگرین یه و شوه توانین به  ده  وسانه و که بۆ گرتنی ئه

  ..شتکی گرنگی تریش بگرین
  
  زم؟ڕ  به  چیهویان ؛ ئه فسانه ئه
  
لی کوردی   بۆ گه تا دۆستمان زیاترک بت باشترکه بت دۆستیش بگرین، ھه ده.. م؛ دۆست وه
 شتی   بتوانیتنھا پم وانیه ته  و به ماوه ک جاران نه  و ھیچ شتک وه  دونیا گۆڕاوه،م دیده سته
نا   ده بگریت،یت و شتکی تر  بکه ره  بهبت زوو زوو شتک دا ده مه رده م سه  له.. بگریت وره گه
کی تر  گینا خه  بگرین، ئهکان وره  گه ین پۆسته وبده بت ھه  ده ربۆ نمونه خۆن، ھه قت ده ھه
م   له وه دیسانه..  ین که ی وتیش ده وه ره ری ده فه  جاروبار سه هو ھۆی ر ئه به له.. یانگرن ده
  .. وه شه یه باره

  
تویست وا   توخوا نه؟ وایه.. گرن  و زۆرترک ده ه باشترکت ونی دوو حوکمهبو ھه ..؛  فسانه ئه

  بیت؟
  
ڕاستیدا  یت، له گه یشتنمان تده ی تگه  و شوه وه وتی بیرکردنه  ڕه  له ریکه ، وا خه  وایهی  بهم؛ وه
زراندنی دوو  دامه..  یه که م دیده  سته لی کورده ر خاتری دسۆزی گه به  له هو گرتنان موو ئه ر ھه ھه

ر  گه.. دا سته  دوو جه  گیانکین له نا ئمه ده.. بوو و ھۆیه ر ئه به ر له  ھه وه ته ڕه بنه تیش له حوکمه
ر بۆ  ھه..  که ک یه موو شتکی ترمان کوتومت وه کانمان ھه  ناوه  له ک جگه یه ادهرنجت دابت تاڕ سه

رده و   ڕوو و ھیچ په ته  ڕون و ئاشکرایی خراوه  زۆر به ردووالمانه  و دارایی ھه رچی بوجه ھه  نمونه
  ندی تچووه ک چه یه ت بزانت پردک یان پۆژهتوان سک ده موو که ، ھه داوه نهپۆشاککمان پدا 

 ین و بی ده فیزۆنیش نیشانی ده له  ته  به وه له ر گه سه ت به  منه و  ھه ین به ی بیکه وه ب ئه و به
ر  کاندا ھه نگ و باسه  ده ست له ستی ئانقه ده ند جارک به  دواتریش چه..ین که ش ئاشکرا ده که پاره

 و  موو پاره و ھه ت ئه کات و نه س گومان نه ی که وه  بۆئه   وه ینه ده وه و پیشانی ده ینه ده پیشانی ده
  ..کرن رف ده ردت و چۆن سه سه  چیان بهت وه ی ده موکله
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 بۆ 150ی بینا  سه ره ر ھۆی گرانی که به  و له مان دروستکردووه  پردکی بچکۆله بووه ری وا ھهجا
نای   که مان له که ک خۆی ڕاستیه ت و وه داوه م گومان نه ، به زار دۆالری تچووه  ھه200
یییان   گله کی ورده  خه وه ته  بیستومانه وه داخه دواتریش به..  وه  بوکردۆته وه له کانی گه فیزۆنه له ته

کی  یه یاره زارحاڵ سه ھه  به  که تری ند مه ی چه کۆله ئاخر چۆن پردکی ئاوھا بچ انه و وتووی کردووه
  ت، چونکه داوه شمان نه گو م ئمه ؟ به ی تچووه الرهزار دۆ موو ھه و ھه  ئه،ڕوات ردا ده سه به

ی   نیوهھاتووین  نه یانین کی خراپ زایعبکه یه شوه  به که ھاتووین پاره ڕاستین و دسۆزین و نه
کان و  ر پۆژه  سه مان خستۆته اره گیرفانی خۆمان پ  زۆرجار له ،، بگره وه  گیرفانی خۆمانه ینه بخه
  .. کردووه تیش باسمان نه قه
 
 1لوش په حه  هو پاران ندێ له بیستین ھه  جارجارک دهبت  پت ناخۆشنهڕاستی  بهم ؛ به فسانه ئه
  !کرن؟ ده
  
 بۆ  هت باشترک  بوونی دوو حوکمه گوتیت ی پم نه ئه..  یه که نه گرت وه م دیسانه که ئ چاوهم؛  وه

  تا پاره بگومان ھهگیرن؟  ت ده ک حوکمه  یه  چۆن به موو دزانه و ھه ئه ؟کان رده گرتنی دز و جه
م   کهکانیشمان ی دزه  ژماره وه رئه به مبوو، له  که هجاران پار.. بن ش زۆرده رده زۆربت، دزو جه

 ئستا  بوایه تمان نه ر دوو حوکمه گه بت ئه ، بوات ھه  و دزیش زۆر بووه  زۆره  پاره ئستاکه.. نبوو
 کرد و خ زویرده کانیان ته سی شته  ئاشکرا وه ر به ھه.. ھنا رده ڕۆ چاوی پیاوی ده ڕۆژی نیوه دز به
 ھیدان  و شهل ی گه پاره  لهس زانی فن که ت ده نده وه رئه ھه..  وه  گیرفانیانه خسته  دهانی که پاره

   بۆ نمونهیان..  وه کرده کی شاردا قوتده ڕه  گرانترین گه ره  ھه ک کۆشکی سپی له کۆشککی وه
مان ت  دوو حوکمه س نیه هب.. کرد زدهکانیاندا ڕی م ماه رده به  لهی"مۆنیکا "  دوانزه ڕیزک دوکان و ده

ت البات   خه  لهک تۆزقاڵ  یهی وه گرین، ئه موویان ئه  ھه ئمه..  و ناھین شتی وا ڕوبدات یه ھه
  وانه وام له رده  به ین؟ ئمهگر نهر شتکی وا  گه ، ئه تمان بۆ چیه ی دوو حوکمه یگرین، ئه ر ئه کسه یه

                                                
..   ھاتووه وه ی ئاڤستاییه"لوش په ھه"ی   وشه تدا له ڕه  بنه ، له نی کوردیهکی دری یه لوش؛ وشه په حه 1
گینا  ، ئه که مه" لوش په ھه"کان  نمی جوتیاره گه"؛  نی وتووه ھریمه  ئه شت به رده ن کاتی خۆی زه ده

کی زۆر بوو  یه  ماوه یه و وشه رحاڵ ئه ھه به".. کا  ده"لوش په ھه"  خۆتزدا ھورامه دواتر ئه
ی دوایدا  ند ساه م چه م له ، به!)نیشتمان کانی ته  وتهر بۆ فه  سهوابزانم چووبوو بۆ(مابوو  دیارنه
 دوای ڕۆژ چت ڕۆژ له ش ده وه  و له    هو ته داوه ری ھه الی خۆمان سه  له قوت قوت وه دیسانه

سک یان  ند که سک یان چه ی که اردنی ماف و پاره خو کورتی واته  به ..کاربھنرت زیاترک به
ی  سئول پاره ن؛ فن مه دا ده مه رده  سه م  له  باوه بۆ نمونه.. قی ناھه  و به وه دزیه لک به گه

ری فن شوندا  به ڕوه ڵ به گه ئاشکرا له سئول به یان فیسار مه.. لوش کرد په ی حه که پۆژه
  ..لوشکرد په  حه قیریاننک ند ته ریکی چه شه به
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ڕاستی   باسمان کرد، به ی تریش که و شتانه  و ئه ردانه ز و جهو د  گرتنی ئه  له م جگه به.. گرین  ده
  .. گرنگی تریش بگرین زۆرر زۆر بت شتکی ھه ده
  
  ؟ یان چیه که و یه ؛ بۆ خاتری خوا ئه فسانه ئه
  
  ..م رھه م؛ به وه
  
  م ساح؟ رھه ؛ به فسانه ئه
  
می  رھه بت به م بگرین، ده رھه بت به ده.. م واوبکه م ته که  قسه تۆ بھه.. م که م؛ نا نا،، گیانه وه
 خۆ نابت  ئ.. ش و ڕوته  ڕه که و خه ستی ئه رده  به نهی ژین و بیخه  ھه موو ساه و ھه تی ئهبا خه
شتی ..  بوات  و بھودهم رھه ب به روا به  ھه نفالکراو و کیمیابارانه ھید و ئه موو شه و ھه نجی ئه ڕه

  ..شدا  لره وه انهبت؟ دیس وا ده
  
  ؟ وایه.. گرن  و زۆرترک ده ت باشترکه بوونی دوو حوکمه ھه..  ؛  فسانه ئه
  
ر  موو ژیان ھه ھه..   گرتن خۆشترک نیه دونیادا له ، له گرتن باشه برا.. یت که  ڕاستده یهم؛ وا وه

   کهر  ھه..  تۆ بوانهایی دت؛ گرتنیش کۆت کات و به ست پده  گرتن ده رتاپای ژیان به سه..    گرتنه
 کۆتایشدا مردن  گرین و له  دواتر پدهی ساک  نزیکهگرین، مک ده ر مه کسه بین یه دایک ده له
  یه  جاری وا ھه..گریت تگرت یاخود شتک ده وام یان شتک ده رده کاتی ژیانیشدا به له.. مانگرت ده

  جاری وایه.. قیت ر ھه سه زانیت له  واده ت، چونکه ر نایا موو دونیا پت به رت و ھهتگ ک ده یه فیکره
 وک یان  کهچیت بۆ ڕاو و یان ده..  شتکی قۆڕبکات ریکه  خه گریت، چونکه  قافدا ده سک له که

گرن،  ورت ده کدار چوارده  چه  پکدا کۆمه یان له.. تی زت لیه  حه گریت، چونکه ک ده ماسیه
ر  موو ژیان ھه ھه.. گرتن و گرتن و گرتن..  ت لگرتوون خنه  و ڕه کردووه ت نهوان دی ئه  به چونکه
 شتکی  وه بیانوی شتکه  و به سه ر که  ھهتدا ڕه  بنه  له..گرن  شت ده ی که وانه ، بژین ئه گرتنه

 گرنگ ..گرن کان ده  شته ی ژیانیان شتک لهایدرژ به  ی که وانه ر بژین ئه  ھه..گرت دیاریکراو ده
ک   وهڕاستی  به.. کی نیه ب گرتن ھیچ مانایه  به م ژیانه ڕاستی ئه  به.. شتک بگرین  میشه یه ھه وه ئه
.. ودای گرتنی شتکین گرین یان عه تا مردنمان یان شتک ده  ھه وه  دایک بوونمانه ر له  ھهوتم
  ..ترک بگرینکرت زیا تا ده ی ھه وه ، بۆ ئه یه تمان ھه  دوو حوکمه ربۆیه ھه
  
 و م شتک بگرم که زده  حه کهڕاستی ئا ئستا  کرد، منیش بهت باسی گرتن نده وه زانی ئه ه؛ ئ فسانه ئه
  ؟ پت بمت  ڕوم نایه لهم  که ند ده رچه م ھه به

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
  یه هک یاته  حه ر گرتنه موو ژیان ھه  ھهلماندمان کو سه  وه؟ خۆم که  گیانهت  ڕوت نایه م؛ ئ بۆ له وه

وت  ته رموو ب، بزانم تۆ ئه فه  ده..گرت  ئهی دیاریکراو شتک وه بیانوی شتکه  بهی سه ر که و ھه
  چی بگریت؟

 
  ..نابتا بگرم ڵ جه گه سمک له  بۆ یادگاری ڕهر  ھهوت مه ئه.. وت مه  ئه ؛ وه فسانه ئه
  
م بۆ خاتری خوا  ، به ستنه ی لھه  چرکه و رموو کامرات پیه فه ده..  چیی م؛ وتم ئاخۆ ده وه

  .. وه یته که دواتر بوی نه
  

   خۆت  م به یده  ئه شت پم نیه ر متمانه گرم، گه ی ئه الی خۆم ھه له... نا، خۆ منداڵ نیم.. ؛ نا فسانه ئه
   .. یبگره ھه 

com.@myway1afsane  
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