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 . شید وت ره رآه ئامانج سه... گ پیسنابت وی سه  ده رووبار به

   
لككی  ن خه الیه ی ناشیرین له  وشه آو وه زایه ند ناره چه و بیستنی وه روو بونه دوای رووبه

  زم آرد آه رك حه آو خونه منیش وه، مال آه.  ناوی د رك به  ر نوسه  سهۆ ب وه رهۆز
  ر وای له  نوسه ر به رانبه  بوو به لكانه و خه زایی ئه  ناره نده رچه هه،  وه آانی بخونمه نوسینه

م  وشتی ئه  راستیدا ره الم له به، ر  نوسه ی ناوهۆ خ  ناوی له  بناسم آه ڤهۆو مر منیش آرد ئه
و   له وه،  نوسی ژنامهۆتیو ر ڤایتیو آوردایهۆتكی مر خالقییه موو ئه  هه  له ر دورهۆ ز ڤهۆمر
  رك یا روژنامه مان نوسه آه ته آانی ملله نبیره شهۆ ر لهۆی ر رینهۆشی ز  به شدام آه ره هباو

  .  ناسیبوشیان  نه  بیستوبوو وه مال نه آه.  ناوی د نوسك یا یاسازاناكیان به
 
  س له  آه  آه  ئاگاداره م راستیه شی لهۆ خ وی آه آه مال وا دیارده آه. آانی د  نوسینه له
   آه  بوه وه و ئه الم خواستی ئه به،  ناسیوه نابیانی نه مان جه آه له رانی گه نبیرانو خونه شهۆر

  . بناسرت
  
  آی نیه  رای من هیچ جیاوازییه ی بهۆ ناساندنی خۆلی بژارد ب مال هه آه. ی د و رگایه ئه
  لكو له  عراق به ك له س نه  آه  وه ز عراقیش نیه گه  ره  به ی آه ریستهۆو تر ل ئه گه له

لككی بی   خه و وه وه قنته ته ی دهۆ خ ی آه وه ی ئهۆه الم به به، شی نایناسیۆی خ آه ووالته
یاندنی  زگاآانی راگه موو دام و ده هه ی له آه  ناوه و آاته ئه،  تی خواوه حمه  ره نرته تاوان ده

. سكی ناسراو  آه بته  ده یه وهم ش  به  وه وه خوندرته ری ووالتانی جیھان دهۆشی ز به
  رهۆم ج رانی آورد به ری خونهۆشكی ز  به مالیش الی من و وه آه.  د لم آه  ده وه داخه به

  . آی تر آی ترو رگایه یه  شوه الم به  ناسین به هاته
  

ال و م آه.  دلی د  به  شتكی نوسی و وه  آه  ئمه سك له  آه ر تاآه رانی ئازیز هه خونه
 دیموآرات خوازو  یان بهۆ خ چونكه...  جاشو سیخورو هتد بون ناویان لندراوه هاوركانی نه

آو  وه، ك ناوم بنن یه ر شوه هه  ئازادن به  ئستاوه ر له لم هه منیش ده، نن ئازاو ئازاد داده
 جاش و سیخور  بی بزانن آه مال و هاوركانی ده آه. الم د به. ت بن لن با بی منه یان دهۆخ
 ۆب. ك یه  چ شوه  به گرینگیش نیه، ن آه مان ده آه له تی دوژمنانی گه  خزمه ن آه سانه و آه ئه

ل   ههۆچونی من خۆ بیرو ب لساون به مال و هاوركانی پی هه آه.  د ی آه و آارانه  ئه نمونه
زان و دوژمنانی  تی ناحه ر بت و بلین خزمه  گه  ئمه ك له یه ر تاآه  ههۆ ب تاندنه له خه
  .  آردوه مانی نه آه له گه
ندیكای  سه، رانی ئازیز خونه، بو  نوسانی ماندوو نه ژنامهۆر،  قینه رانی راسته ی نوسه ئه
  ر به رانبه نیا تاوانبارن به  ته مال و هاوركانی نه آه. د،  نوسانی آوردستان ژنامهۆر

  ترین تاوانیان آردوه وره مان آاتدا گه  هه لكو له به، ر هرو مروو آورد په ی بارزانی نه ماله بنه
 مافی  قینه رو یاسا ناسانی راسته ی نوسه  ئوه ی آه زهۆ پیر  پنوسه و نوآه ر به رانبه به
یویست و   ده ش آه  سپیه ره و په ر ئه رانبه ها تاوانبارن به روه  هه وه، نوسن مانی پده آه له گه
  ت آردن به مهۆك ت وه نه،  مار آرابایهۆر ت سه مانی له آه وه ته  مافی نه  ئاواتی بوو آه وه
  . ر روه آی آوردو آوردستان په یه ماله بنه
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ی  زمونه و ئه  شواندنی ئهۆ ب  روون و ئاشكرایه  ئمه ك له یه ر تاآه  ههۆرانی ئازیز ب خونه
  مرانمان وه هیدانی نه ها شه رهزا  خونی هه  به ویست آه شهۆ آوردستانی خ  لهۆمر  ئه آه
دی  رگ به  مه  ئیدریسی جوانه مروو آاآه ی آورد بارزانی نه وه ته ریان باوآی نه روه سه

 پیالنكی  مه  ئه وه، ن یكه ست بت ده  ده رچیان له مان هه آه له زانی گه ناحه،  هاتووه
  ن آه و ووالتانه ر ئه هه،  یر آردوه آوردستانیان داگ ی آه و ووالتانه ن ئه  الیه  له دارژراوه

  هاتووه ستیان نه  ده یان آردبی له ی نه وه ئه،  هشتنی ئمه  نهۆن ب آه موو شتك ده هه
  . مان تی آوردی قاره  ملله ر به رانبه به

   به وه نه رز بكه یان به آه خی ئابوری ووالتهۆ جیاتی بارو د رانی آوردستان له داگیرآه
رزكی   ژر قه یان داونهۆ خ ن و وه آه رف ده مریكی سه الری ئهۆالین د  مه  به هو وانه پچه
ولكی  ش هه یهۆر ب هه، مان آه له ی گه زهۆ پیر وته ست آه م ده  تك دانی ئهۆیالی ب خه
  زمونه م ئه ها گروپی جیا جیا بو تكدانی ئه رهۆ دروست آردنی جۆن ب ده ر دهۆآجار ز یه

 آار   توانیویانه  دیاره  آه  دایه وه یر له الم سه به، ویستمان  آوردستانی خوشه له  دیموآراسیه
 شواندنی مژووی آوردو ۆنبیری آوردیش ب شهۆ ناو ر وار و به لككی خونده ر خه  سه نه بكه

و  مال و ئه آه. آانی د سینهۆیری ن  وردی سه ر بهۆر بت و ز گه ئه،  بو نمونه. آوردستان
ۆر شتمان بۆ نووس یان یاسازان ز ژنامهۆر و ر  ناوی نوسه لیدان به  گه  له ی آه یانههاور 

وێ ناوی  ؟ من نامه  چیه  نوسینانه رهۆم ج ستیان له به  مه  آه وه بته وێ و روون ده آه دیار ده
  نوسیوهآانیاندا   ژر نوسینه آانیان له موویان ناوه ر هه  هه مال بنم چونكه آه. هاوركانی د

 ناوی  مه  ئایا ئه  ناشزانم آه م نایانناسم وهۆ خ خسی به شه،  سایتی آوردستان پوست له
 پویستی نازانم  بم به د دنیانه داسه  سه  شتكیش آه  له ؟ وهْ یانن یان نهۆقیقی خ هه

  . بینوسم
 و  وه تی ناوه زاره نم بو وهۆف له  تهۆی زانك آه  دوای روداوه قیقه  بیست ده-:ل مال ده آه. د
ی آورد یان آام  ی تاآه  ئمه  آام له باشه! رم بن ده ی یاریده وه مسا آرد بو ئه ی نه وه ره ده

آانی  ته زاره  وه آك له نی یهۆف له ی ته  نوسانی آورد ژماره ر و روژنامه یاسازان و نوسه
بی  به  ئایا سه ؟ وه یرفانماندایه گ  یان له زانین وه وروپی ده  ئه یره وروپی یان غه والتانی ئه

  ؟   چیهۆمان ب م شونانه نی ئهۆف له ی ته گرتنی ژماره هه
  

  رهۆم ج  بهۆوخ  راسته ی آه سه و آه ی یان ئه و شونانه ر ئه آسه ن توانی یهۆمال چ آه.  د باشه
  . بت تی پنه دی تایبهۆر بت و آ گه وت؟ ئه ستی بكه ستت ده لده  هه ئیشانه

  ت به باره آو سه  تاوه زانن آه وروپی باش ده آانی والتانی ئه  ئاواره موو آورده ر هه  ههۆخ
  م شونانه  ئهۆن بۆف له توانن ته ت ده حمه  زه ر بهۆیشیان ز ناهنده آانی په ئیش و آاری فایله

التی  سه بدهندكی زور  نیا آارمه  ته وه ن ئه ن بكهۆف له ر توانیشیان ته گه  ئه وه، ن بكه
وروپی  ری والتانی ئهۆشی ز  به  له نده رچه هه.  وه داته  ئه نانهۆف له و ته المی ئه  وه آه ته زاره وه
، لست  هه م آاره ی به آه ره ب دادوه ده،  ریوهۆشیان گ و یاسایایه  ئه  وه ه1996 ساالنی  له
ر  آسه ب هیچ گیرو گرفتك یه  به وه  آوردستانه ل له ی دهۆآو خ روه مال هه آه. الم د به

  .  بكات ندییان پوه یوه  پهۆوخ توانی راسته
، منی ناوی ناهنم ی ئهۆر ه  به ل له  ده آات وه یدا باسی آچك ده آه  نوسینه مال له آه. د
ت  منیه  ئه ی بیر له وه ب ئه  به وه هشته  آورد و آوردستان نه ر هیچی لهۆنابی دوآت الم جه به
  .  وه كاتهب
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رو  شهۆآی تك یه ماله ر بنه  سه ت باوته  تومه  وه ترسه  نه ی آه وه  ناوی ئه  مروڤك به باشه
. د،  یه آم هه یه وه دا روونكردنه آی آچك بترست؟ لره یه ماله  بنه ب له ده، ر روه آورد په

ستی   ده رزترن آه  به وه ر لهۆمر ز ی بارزانی نه ماله  بنه زانن آه مال و هاوركانی باش ده آه
ڤوو ۆری دیموآراتیوو مافی مر  بیرو باوه چونكه. ن  پیس بكه ڤانهۆ مر رهۆو ج یان بهۆخ
ش  مه  ئه  وه یه روونیان دا هه  ناو ده ربرین له آسانی و ئازادی بیرو را ده تی و یه وایه ته نه

ر  وانیش هه ك ئه وه نه، ن شی بكهۆ پ چاوو  شتانه رهۆم ج موو ئه  هه  له نی لی آردون آه وایه
یان و ۆ خ رگری له  به  آه یانهۆقی خ ف حه ره  شه موو آوردكی به مال هه آه. و د آو ئمه وه

  . ن یان بكهۆناوی خ
  
! رۆنابی دآت جه!...  بناسی یه ماله م بنه  باش ئه ی آه وه  ئهۆ ب وه،  ئاگاداریتۆمال ب آه. د

 و دایكك و باوآكن بو   و خوشككه آه ف برایه ره  شه  آوردی بهآی لهۆر ر  هه  آه بزانه
مال و  آه. مان و د آه ته  مللهۆنیا ب  ته  دیموآراتی بوونیان نه وه، مر ی بارزانی نه ماله بنه
ر  به ر له هه،  موو دونیاش روون و ئاشكرایه  ههۆمان آاتدا ب  هه له،  آانی ئاشكرایه ڤاله هه
، یان بنووسن رباره  ده یه م شوه آانت توانیتان به ڤاله و ههۆ ت  آه یانه  بوونهم دیموآراتی ئه
ی ۆر خ رمی آوردستان هه روآی هه  هژا سه زانی آه ز ده به لی آوردی نه موو گه ر هه  هه وه

 ناو   ئازادی له لك به چونی خهۆربرینی بیرورا و ب  ده ر دانانی یاسا وه  سه  له سوور بووه
 آچك  ت به مهۆك ت یه ماله  ناو بنه  له  آه شی باش زانییه وه مال ئه آه. الم د به. ستانداآورد

  یان له ماله  بنه تی آه ك خوی نوسیویه ر وه هه(ت  هانای نایه ك به بكرت هیچ دیموآراتیه
  . )شائیرین آی عه یه ماله بنه

ر شتی تر ۆ وردی ز آانیان به سینهی نو وه آو باسم آرد دوای خوندنه رز وه رانی به خونه
رز  ری به ی خونه  ئوه دام آه ره و باوه الم له  به وه مه  بوتانی روون بكه آو نمونه  وه  آه یه هه
، یشتون آانی تگه ڤاله مال و هه آه. آانی د  نیازی نوسینه آو من باش له روه نبیر هه شهۆو ر
  . رتان بھشینم وێ زیاتر سه  نامه بویه
ریستان ۆ تر زانین آه موومان باش ده آو هه روه هه، م ش باس بكه وه وێ ئه مه تاییدا دهۆ آ له
مال  ی دآتور آه آه  گروپه وا دیاره، نرن  آوژی دهۆرگی خ و مه ره آانیان به ندامه ت ئه بهۆ ن به

   له یهۆر ب هه ، رچووه مال ده آه.  دۆتیش ب بهۆمین ن آه  یه  و وه یان آردووه) یانیب(یاری 
ی ۆی خ آه  گروپه  ئاشكرا داوا له  به  چونكه رهۆشیمان و چاوش ر پهۆی زۆآانی خ وه نوسین آرده

آو  ر وه هه، سی تر ر آه  سه نه ت بخه مهۆ ت ن آه آه  نه وه، ن آه ی وا نه له  چیتر هه آات آه ده
آی  یه  شوه ن به سه عید حه سه  رز حمه ل به گه ی گوالن له نامه فته  ی هه563ی   ژماره له

ی ۆ بیرو رای خ وه،  ت آردنه مهۆموو ت و هه ر به رانبه  به ربریوه ی دهۆشیمانی خ ئاشكرا په
  به.   داوای لبوردنی آردوه وه، ی آه  ناشرینه لوسته  هه ر به رامبه  به ربریوه ركی تر دهۆج به

ر   باوه چونكه، لی آورد بكات موو گه  هه بی داوای لبوردن له ر دهۆنابی دآت رای من جه
  . شبتۆر خۆنابی دآت  جه ن ویژدان له  هیچ آوردكی خاوه م آه ناآه

  رمان له  شه آات آه،  وه وته آه موومان روژانی مندالیمان بیر ده ر هه رانی ئازیز هه خونه
 ۆهیچی ب، راندۆید  ده آه نه ه الی آك له  یه مان آاتدا آه  هه  له آرد وه ل مندالكی تر ده گه
مالیش  آه. وا بزانم د. آرد  جنودان ده ستی به بت و ده نیا جنودان نه  و ته وه مایه ده نه
 وا  شه راندنهۆم د ر ئه به ر له هه، تی راندویهۆ د  آه بووه  شتك ههۆآی زانك ستایهۆآو مام وه

  .  ماوه ست نه  ده ی لهت آردن هیچی تر مهۆ جنودان و ت  له  بجگه دیاره
 


