
 

 
 

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 

  
***  

  
م  رده  به وه بت بچنه کی عراق و کوردستانی باشور ده  خه وه  دیسانهمسادا ی ئه12ی 15ڕۆژی  له

چت  نگدانکی دیموکراتی ده  ده ت له ڕواه به..  وه ببژرنه رانی خۆیان ھه گدان و نونهن قی دهوسند
  نگدان دته  ھۆی ده  له ک ھیواوه کی مۆرکراو و کۆمه یه نجه  په رک به نگ ده موو ده و ھه
ت نھا کات بتوان  ته نگه  ڕه..دی دت  بهک ھیوا و ئاواتیند  تا چه دواترس نازانت  کهم ، به وه ره ده
  کانه  کوردیه ی پارته رباره رچی ده رحاڵ ھه ھه به..  وه  بداتهمان و پرسیاره مکی ڕاستودروستی ئه وه
ردوو  تی ھه رکردایه ت سه نانه موومان، ته ، ھاوکاتیش ھهنھا ھیوای کوردی باشوری کوردستانن ته

موو ھیوای  شدا ھه وه ڵ ئه گه له..  ان نائومد کردووهکی ندک خه زانین تا چه ش، ده که وره  گه پارته
بت  مانی عراقدا ھه ڕله  په سانکی دسۆزی له ند که ق چه ھه بت و به نگی ھه  ده  که یه وه کورد ئه

  ..کانی بکات  مافه  داکۆکی له که
  کوردستاننتارانی مه لهڕ ی په مان شوه ھه نتارانی داھاتوومان به مه رله  پهوشدا  ھیوادارین له ئمه
 ئاسانی   زۆر بهدا و کاته  لهکانی تر نتاره مه ڕله  په  که یه  ھه وه ری ئه گه  ئه ، چونکهوت که ویان لنه خه
  ..وتبیت  خه ره فنن، ئینجا وه ن کلی چاو ده ک ده وان وه رمان پبنن، ئه فه زه

 الی   ھانامان بردهیاڵ  خه ر به  ھهتی کوردی، لیس ینه نگ بده بت ده ی بزانین بۆ ده وه ئهبۆ 
  .. وه ندێ زانیاریمان بۆ ڕونبکاته کاتی گفتوگۆدا ھه  له ت و ھیوامانه ی حوکمه وره رپرسکی گه به
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  ..12ی 15کانی  بژاردنه  ھه ت به باره تدا سه رپرسکی بای حومکه ڵ به گه یای له  خهکی هی دیمانه
   فسانه ئه...  سازدانی دیمانه

  
  

  !رناگرت یدات، ھیچ وه ی نه وه ئه.. نگ دان  ده نگ دانه ده
  
  
  رمی داوا له  گه ش زۆر به  ئوه و نگدانه هم د کی که یه زانین پاش ماوه ک ده ڕزم وه ؛ به فسانه ئه
   نیازتانه که و خه نگی ئه ری ده رابه به  له  ئوه...ڕزتان ی به که  لیسته بهن  بدهنگ  ن ده که کی ده خه

  ن؟ چیان بۆ بکه
  
زۆر ناسکداین، زۆر  بارودۆخکی   له ئمهوت بم  مه موو شتک ده ھه  ر له ڕاستی به بهم؛  وه
کدا  الیه ی به  ر پیته  ھهبت و  وردوخاش ده ک شوشه بین وه موومان وریا نه ر ھه گه ئه

  کانی داھاتووش، نگدانه ک ده روه کانی پشوو و ھه انهنگد ک ده روه  ھه ،نگدانه م ده ئه..  وه بته بوده
 ھیچ   پویست به وه رئه به ، له نده ربه سه  له کوردیلی ڕۆژی گه موو پاشه  و ھه رککی نیشتیمانیه ئه

ک   وهبین و نگداندا ئاماده  ڕۆژی ده  له  که موومانه رشانی ھه رکی سه گومان و مومان ناکات و ئه
  .. ته و دسۆزی میله ر ئه  ھه چونکه..  لیستی کوردی ین به بیده کرت یمان پده چکوردکی دسۆز

  
مت  که می پرسیاره  وهڕاستی به م به.. یزانین موومان ده موویان ڕاستن و ھه  ھه وانه  ئه؛ فسانه ئه
  ؟دات نگتان بۆ ده  ده ن که  بکه که و خه  چی بۆ ئه گوتم نیازتانه  پت نه  و وه دایه نه
  
مان  و ڕاستیه  و ئه وه ینه  بیربکه با واقیعیانه ڕاستی  بهم یانزانین، به موومان ده  ھه  ڕاستهم؛ وه

ک  یه  چ شوه  به چت که یاد نه مان له وه  با ئه..ھیدانین نی شه  خاوه  ئمه چت که بیرنه
  که  موباره م دیموکراسیه کو به وه تا  قوربانیمان داوه نده  چه.. مه رده م سه  ئه ته یشتووینه گه
 ..کردین کیمیابارانی ده.. کردین شری پده شرونه دام حه  تادون بوو خونمژانی سه..یشتوین گه
ستی  ده  به  شیرینه م کوردستانه ی ئه ھا گوند و شارۆچکه زاره ھه  به وپش وه له.. کردین نفالی ده ئه

  بهت  قه  تانه و حوکمه کک له کران و ھیچ یه دهق خاپورکانی عرا که دوای یه ک له  یه ڕژمه
  .. وه ته داوه لی کورد نه  گه ندی وه رژه  بهکی جدی  ئاوڕی له یه شوه

  
 من گوتم م ، به وه  کورد بداته تک ئاوڕ له  حوکمه  ھیچماندیوه خر تا ئستا نه  نه؛ فسانه ئه
  ن؟  چیان بۆ بکه نه نیازتا که و خه نگی ئه ری ده رابه به له
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 داھاتووش تی  حوکمه  که دایه وه  له ی ئمهترسم  ، به وه ته داوه  ئاوڕیان نه  که یناکه  قه وه ئه م؛ وه
نگ   ده ر ئمه گه چت ئه بیرت نه  له وه کی تریشه الیه له ..ربچت کانی پشوو ده ته ک حوکمه ر وه ھه
  نگه ڕه..  وه ترسیه  مه وته تی بکه واوه ته نوسمان به  چاره یه وانه وا له ین، ئه ده  لیستی کوردی نه به

.. گرن کده ڵ کدا یه گه زانت له مان بگرن و خوا ئه ڕله کی په ند کورسیه  چهکان  و شیعهکان سونه
دارا دوو داری '  بت له وسا ده ئه..  وه  دیکتاتۆرکی ترمان ل قوت ببته  که زانه دوری مه زۆر به

  نگمان له بت ده  ده وه رئه به له..  شاخ و داخ وه  بچینه وه  و دیسانه وه ینه ست پبکه  ده وه یه'دی
  .. خۆڕایی بخورت روا به ھین مافمان ھه بت و نه مانی داھاتوودا ھه ڕله په
  
 م؛ من ده..  کوردی ڕزتان به م و به بکه نسی قسه ڕه  فه چت من به  ده وه ڕاستی له ؛ به فسانه ئه
  ن؟  چیان بۆ بکه  نیازتانه که و خه نگی ئه ری ده رابه به له
  
  کانی دونیا پشتگیری له  دیموکراتیه  زۆری وته ره ی ھه کو زۆربه روه نساش ھه ڕه  فه  بهم؛ وه
راسی  و دیموکخورت بت و مافی نه نگی ھه  کورد ده  که واره کات و ئومده بژاردنی عراق ده ھه

   که  داوهھیدان  شه یمانمان به  و په یه ستمان ھه به مان مه ش ھه ک چۆن ئمه روه  ھه..بکرت پیاده
  .. وه لی کورد بگرته ی گه خه نفال و ماڵ ورانی یه  ئه ین دووبارهھ  ئاگابین و نه به
  
  م چی؟ که می پرسیاره بۆ وه ؛ فسانه ئه
  
..  بگوترتکدا وتنک و کۆڕو کۆمه موو چاوپکه  ھه بت له ه د کیه و پشه هم ئ  به  ببوره  بهم؛ وه
ی  وه نگدان، ئه  ده نگدانه  ده مه ی پت بم ئهڕون ت با زۆر به که می پرسیاره ر حاڵ بۆ وه ھه به
  ی که و شته پ ئه کی به خه..  ر وایه کانیشدا ھه وروپیه  ئه  وته ت له نانه ته ..رناگرت یدات ھیچ وه نه
ی ئستادا گرنگترین شت   ناسکه م کاته م له به .. وه گرته رده ی وه که ته  حوکمه یدات شتکی تر له ده
و  ر ئه  ھه.. دایه که  ساحه و له ر ئه نھا ھه  ته  چونکه.. لیستی کوردی ین به موومان بیده  ھه  که یه وه ئه

  ر له ک ھه  کورد نه ینه  شتک بده  نیازمانه وه  لتناشارمهاستیڕ به..  ی کورده قینه دسۆزی ڕاسته
ی  وانه ین به یده نھا ده  ته وه داخه م به ، به داوه  جیھانیشدا شتی وا ڕوینه کو تا ئستا له دا به که ناوچه
  .. ر وایه وروپاشدا ھه  ئه  لهت نانه  ته و  ش شتکی زۆر سروشتیه وه ن و ئه ده  دهنگمان بۆ  ده که
  
  ؟؟کی  خه نه ده ک شت ده نھا یه  ته نگه موو ده و ھه بری ئه له؛  فسانه ئه
  
 ، نه  الیه  فره نده وه  ئه، یه وره  گه نده وه  ئه و شته بت ئه ڕت ھه  باوهم ک شت، به  یه  بهم؛ وه
  شتکه..  خۆشیدا شت ببن هکی کوردستان ل ی خه ین، نیوه ربخه مووی ده ر ھه گه ترسین ئه  ده وه له
پایدا  شمان له که  کوڕی کوڕی کوڕه  نابت، شتکهتیش کۆن کاریبھنین و قه توانین به  ده تایه تاھه ھه
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  نه مه ئه..  ژیانه میش پله ، ھه وزه ڕو سه  ته میشه ر ھه وبه ک دار سنه روه  ھه شتکه..  وه سته حه ده
 ھیچ  تک له م ھیچ حوکمه ڕناکه باوه.. واونابت ت ته ت قه ی قه هک ، خۆشیه  خۆشه نه مه  ئه خۆشه

  نگدان دابتی به بری ده ، له  نیازمانه ی ئمه یه و شیوه  و به  شته و جۆره  لهداشونکی تری دونیا
  ..م و ڕۆژه ڕوانی ئه  چاوه  ئستاوه  ئممم له.. گیان  خوایه ه خۆش و شته  ئه وای که..  ی که که خه
  
  .. مکم بۆ باسبکه  که  نھنی نیه و شته ر ئه گه  ئه و خوایه ق، توو ئه ته  دم ده ریکه ؛ خه فسانه ئه
  
  وه  ئه.. ر زمانیشمانه سه  له  دماندایه ی له وه ، ئه یه مان ھه  شتانه و جۆره  کوا نھنی و ئه  ئمهم؛ وه
  وه کانه فیزۆنه له  ته نجا جار له  و دواتر په هی دواوه چین کامرامان به ر شونک ده  بۆ ھه نیه

نھا   و ته وه ینه که  نه  دوباره ه مان ھه کو جاری پشوو ھه  وه ی نیازمانه که کورتیه به .. وه نه ده لیده
 و  وره ر زۆرزۆرزۆر گه کی ھه'یمان په ' وت مانه یان ده مجاره ین، ئه  بده یمانی بچکۆله دوو س په

  ی که یمانه و په ک له ک به ک به  به..ن ده نگمان بۆ ده  ده ی که کانه و خه ین به  بدهن هالی فره
   ھنده ..داوه  مژوودا شتی وا ڕوینه  له.. ھاتووه یایدا نه  خه س به  تا ئستا که  که هیمانک  په.. دامانناوه

  ..ین  لبه وی خۆش خۆشی پوه خهتوانین  ھا ساڵ ده نده چه  به یه وره گه
  
ی  بت زۆربه ڕت ھه باوه..  گیان ی خوایه ئۆخه.. زیاد بت ه گیان لت ب ی خوایه ئه!! یمان په؛  فسانه ئه
 گیان زۆر  ن، خوایه ده یمان ده رموویت په فه ک ده م وه کی توشی نائومدی بووبوون، به خه

  ؟ وه گریته چی دهو  چی  یمانه و په ڕاست ئه به ..ش  زۆر سوپاس بۆ ئوه..سوپاس بۆ تۆ
  
 .. یه دا ھه یمانه و په یادا دت له خه رچیت به  ھه، موو شتکی تیایه ھه ! وه  جا چی ناگرتهم؛ وه
و   باوکم توو ئه..ین ده ی ده ه و یمانی ئه  په وت، ئمه کی چی ده خه.. دی خۆی سک و به رکه ھه

  ؟  ھیچ شونکی دونیادا شتی وا بووه ؟ له پاشدا شتی وا ڕویداوهورو  ئه  له خوایه
  
 بۆ  باشه..  مژودا شتی وا ڕوبدات  له مین جاره که  یه مه ی من ئاگاداربم ئه نده وه ئه   وه؛ فسانه ئه

  ؟ن م بده وه یمانی ئه  په توانن ئوه زرنن، ئه تی کوردی دابمه وه وت ده ر من بمه گه  ئه نمونه
  
تکی کوردی بۆ تۆ  وه  ده م که ده ت ده یمانه و په  ئه  ئستاوه ی بۆ ناتوانین، من له  ئه  کورهم؛ وه

توانت  سکی تر ده تووخوا ھیچ که..  راتنی تیابکه  تهر  ھه خۆت، بۆ بۆس بۆ تۆ به.. زرنین دابمه
 داھاتوودا نیازی چ  زانیت له ر ده گه ئه..  هر ھیچ نی  ھه وه  ئه،  چیه وه ه جا ئت بدات؟ یمانه و په ئه
  نده وه  ئه..نگدان گریت بۆ ده ده ره یت سه که  ڕاده  ئستاوه ر له ، ھه یه  ھهمان وره یمانکی گه په
با و ئاو   کاره  له ین جگه ده یمان ده داھاتوودا په له  ر بۆ نمونه  ھه..یت ی ناکه نده زه ر مه  ھه یه وره گه

  وه ینه ک بۆ مندان بکه یه ککدا باخچه ڕه ر گه  ھه  له ، نیازمانه  وردانه و شته نزین و ئه و بهوت  و نه
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 کاتکی   که وه ینه نجان بکه ک بۆ گه یه ین یانه ده یمان ده په..  توتفاقی یاری مندان ین له و پی بکه
ی  خانه قاوه و  وانگه له ین مه یمان بده پهماین  ته کک به ڕه ر گه  ھه ئینجا بۆ.. سودی تیادا ببینن به

ی  وه زرنین بۆ ئه ک دابمه یه ککدا چاپخانه ڕه موو گه  ھه ین له ده یمان ده په.. تی بۆ دابنین تایبه
 بۆ   ڕۆژنامه.. ناو بازاڕ کانیان بچنه کشن و بۆ چاپکرندی کتب و بیروڕا و قسه رک نه کی ئه خه
و  ین ئه ده یمان ده ش په بت و ئمه نگی ھه بت ده کی ده ین، خهن کک داده ڕه موو گه ھه

تۆ خۆت پم خوا و تو.. بیروڕاکانیان بگرین ین گوێ له ده یمانیش ده خسنین و په یان بۆ به ته فرسه
 ،نیه یه  شتی وا ھهوروپاشدا  باوکی ئه لهبم؟ش کی بچکۆله ؟ نھبت پ  

  
  ..ورمو فه.. رموو ؛ فه فسانه ئه
  
   بگره رزه ک عه ، نه گرتووه رنه یان وه رزه  عه ی که تا ئستا وانه موو ئه  ھه ین به ده یمان ده  پهم؛ وه

 کانمان دروستکرد و موو خانوه  ھهی وه دوای ئه  له  نیازمانهین، ئینجا که شیان بۆ دروستده که خانوه
  ین که یمانبده  په، یه مدیده  سته دستانهم کور موو سوچ و قوژبنکی ئه  ھه یانده بامان گه کاره
و  مووان سود له ی ھه وه بۆ ئه.. ین موو ماک دابین بکه  بۆ ھه باوه ی کاره  ڕگه الش له رنتی به ئینته
مام  ' رچاوت که  به  بھنه ته و حاه ر خۆت ئه ت الدکانیشمان، تۆ ھه نانه  ته.. ببینن  زانیاریه  پ له تۆڕه
بت  ند ده  سودمه نده چه.. 'کان بن  کوردیه داونلۆکردنی فۆنته'ریکی  خه' ب  حه پوره' و 'سمان وه
 ..ین ده  الدکان ده یمانیش به  په نده وه ین، ئه ده کان ده  شاره یمان به ند په  چه ئمه..  خته و وه ئه
ڕاستی   به؟ ی کردووه که هک تک شتی وای بۆ خه وروپاشدا ھیچ حوکمه  باوکی ئه لهتا ئستا خوا وتو
ر خۆمان  ی چی، ھه م ده  به.. دابدڕێ وه  ئمه توودا کراسک له داھا وروپاش له بت ئه ده
  .. شه مان ڕه تین و چاره گبه نه
  
  بیستووهم  نه ائستا من خۆم ت وه  نه!  خۆشه ی ھاوار که الش، ئه رنتی به  ئینته..خانوو..  ماڵ؛ فسانه ئه
  ن؟  بده یمانه موو په و ھه  ئه م بۆ بیارتان داوه  به..تکدا شتی وا کرابتیچ و ھ له
  
ھای ئازدی و ند مهت سیاسه"؛  زنی ھیندی ده سوفکی مه یله فه..   جیه ت به که  پرسیارهم؛ وه

ئازاھ..که نهدا دۆش تکاھ نه  چاره ماھ مه.ماھ  گه ترسھ  یمانھ  په  بیده،لھایای کارھ ،
  "..ھایر سه چاره

  
  ؟ یانی چی؟ وه  ئه، ت نیه قوه  به م ھنده که  من ھیندیه؛ بۆ خاتری خوا فسانه ئه
  
ما  تان نه ر چاره گه  ئه  تکایه،ی ئازاد ڕگایردی به ندارانی نه تمه سیاسه'یانی کورتی   زۆر بهم؛ وه

ر  بت دواتر ھه متان نه  و خهن تان بده که له  گه یمان به  پهتوانن  ئه..ترسن  مهمنن و هدۆشدان

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

موو   ھه سوفه یله و فه ی ئه کاتی خۆی ڕک قسه.. 'بن رده سه کان چاره  و کارهون که رده سه
بت  رده  کوردین ھه یت چی چونکه م ده  بهین، که روا ده ش ھه ھیندستانی ڕزگارکرد، ئ ئمه

ر بۆ   ھه..  ھه ن به که  و لت ده وه ھننه بچوکترین شت ده.. ن ردا بکه سه بۆمان به  بۆه میشه ھه
 و  نه رته فه وکی شکاند، کردیان به رخه رکمان سه ماندا براده ڕله کی ئاسایی په یه وه  کۆبونه  له نمونه

ان اشیموو دونی یمانی ھه  پهین،  بکه که م خه  نازانین چی له ئمه.. ریان نوسی سه  له زار شوه ھه به
 نازانین بت؟  خۆشدهان چی دی  به که م خه ستی نازانین ئهاڕ به.. نر ڕازی ناب رێ، ھشتام ھه بده
  وت؟  چیان ده که م خه ئه
  
  .. خۆشیدا شت بن ر له گه دا مه ورانه  گه یمانه موو په و ھه ڵ ئه گه  چوزانم له ؛ وه فسانه ئه
  
س نازانت بۆ   و که  بازاڕاوه ته وتوونه ک شت که دا کۆمه وادواییهم د یت، له که  ڕاستده وهم؛  وه

ڕاست .. یان بدات وره یمانکی گه  په یه ی ھه وه ت نیازی ئه ، وابزانم بیستویان حوکمهشت بوون
  مه ئا ئه..  وه کردۆته کانمان بونه یمانه رتک ھشتام په شه  خۆشیدا شت بوون، به یت له که ده
  وه ڕاستی له به.. رۆشن  په نده  چه ی ئمه که  خهم ئه  ئینجا بزانه.. ین که  باسیان ده مجاره هک یه
ل  ی گه ین، نیوه  داھاتوودا بیده  له  نیازمانه م که  بۆ باسبکهت یمانانه و په موو ئه ر ھه گه ترسم ئه ده
  کی تریشت پبم؟ نھنیه.. خۆشیدا شت بت له
  
 پۆله ی شه یژه ر په سه بینم به ک ده  ماسیه..بم  شت ئه ریکه ا خرا پم ب، خه؛ توخو فسانه ئه
  ..ڕێ گه ده ر سنوردا ھه کانی سه وزه سه
  
دوای   له ته م میله ر سی ئه سه ی دوو له زانین نزیکه  ده ئمه...  شمان کردووه وه م؛ حسابی ئه وه

ککدا  ڕه موو گه  ھه  له  بیارمان داوه وه رئه به له.. بن  ده خۆشیدا شت  له وه کانمانه یمانه بیستی په
،   شت شته ، ڕاسته وه ر ئینسانی بیرمان کردۆته شیاندا ھه وه  له.. وه ینه  بکهش دوو س شتخانه

  ..ئاااا بیرم چوو پت بم.. بت کانی خۆی ھه واوی مافه سکی تر ته موو که ک ھه بت وه م ده به
  
 خۆشیدا   له ریکه وابزانم خه.. م که یر ده  شتکی سه ست به ؟؟؟ ھه تر بۆ خاتری خوا؛ چی نهفسا ئه

دا نجیری نگ ھه  ئاسمانکی ڕه هبینم ل یی ده مه  پهند کۆترکی چه  !!!یمانه موو په و ھه ئه.. بفم
   خوایه..رمم بۆ بھنن گهکی   چایه ی ڕۆه  ئاده  و ئه  قاچی ڕاکشاوه والوه م لهیشباوک.. فن ده ھه

وت  رکه م وا ده ن، به نگدان ھیچمان ناده بری ده  تا ئستا وامزانیبوو له..زیاد بت گیان لت به
کان  ی سنوقه کهرێ  ئه ..زووی خۆی  ئاره و به که ریه یمانکیش ھه ن، چ په ده نمان ده'یمان په'

  ؟ وه نه که ده
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 کانیش وره  گهنجان و  گه  کۆی شر و  به  بووه ی که وروپایه و ئه ئه ..بیرم چوو پت بم م؛ وه
  فی ئمه سره ر مه سه وت له سک بیه ر که ین ھه ده یمان ده داھاتوودا په له.. بینن  ده ونی پوه خه
،  وه زویکرد بواته ر ئاره  گهیشوروپا بکات و دواتر وروپا و مه موو ئه ری ھه فه  سهزوی خۆی ئاره به
   تووخوا له.. وه ینه که ده  ی بۆ تازه که یمانه ش په  و ئمه وه بت داوای بکاته ر ده سه ی له نده وه ر ئه ھه

  ؟ یه وروپاشدا شتی وا ھه باوکی ئه
  
ک   قتویه..م که دونیا جدم و ماچی خاک ده.. م که رکی خۆشده فه و سه م شه ئه  واته  که؛ فسانه ئه

گرت  ستم ده شپۆش ده ژنکی ڕه.. م که کجاری ماڵ ئاوایی ده یه م و به به ۆمدا دهڵ خ گه یادگاری له
ر  ک ھه نه ' وه مه دڵ پی ده قنم و به له رکی بۆ ده منیش سه.. 'یادبت م منت له  به،بۆ'  و ده
  ؟ قی خۆی نیه تووخوا ھه ...'بت یاد ده م له م نیشتیمانه می ئه موو خه کو ھه تۆ، به

  
  .. یت که ق ده له ق و مه له ی ھه  قسه ریکه م تۆش خهوابزانی خۆمان بت   قسهم  بۆ نا، بهم؛ وه
  
وازم ..  دم نجنه هس بم به..  گوم وازم لبنه..  دم نجنه س بمه به..  گوم وازم لبنه؛  فسانه ئه

  ..من ھیچم ناوێ دم..   گوملبنه
  

  
26.11.2005  
afsane1@myway.com 
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