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  ریمریم  ال کهال که  تای مهتای مه  عهعه!" !" اللۆ منیش زیندانی سیاسی بووماللۆ منیش زیندانی سیاسی بووم" " تی تی   ر بابهر بابه  سهسه  ک لهک له  یهیه  وهوه  ڕونکردنهڕونکردنه

  
  م که که  ده ڕزانه و به موو ئه  زۆر سوپاسی هه وه  قویی دمه ش له کی جارکی دیکه پشه
ندیان  هیو  بۆیانکرابت په ر هۆکارک که  هه  به،کانم بوون ی یاداشته وه زرۆی خوندنه تامه
وه   ده لهکانم ژیاون و  ڵ ئازاره گه  له وه  دوره  یان له وه کردوم و دیان فنککردومه پوه

  . نیون ڵ مندا پکه گه ند ساتکیش له ردم بوون و چه هاوده
  کرت له  ده  که یشتووه ست گه ده لک تبینی و ڕنومایی و پشنیارم به  ڕاستیدا گه له

ش  کانم و من جارکی دیکه هزکردن و ڕاگرتنی یاداشته ی به که ۆه ک ڕۆژدا ببنه پاشه
و  ن ئه الیه م له که کانم ده ی یاداشته رگرتنه ند وه هه و گرنگیپدان و به سوپاسی ئه

س   که نده وه  ئه  که وته سکه نرخترین ده ترین و به وره  گه وه  ئه وه الی منه به.  وه ڕزانه به
  . کانم چون ی یاداشته هش هو ب و پیری ئه ره  به وه ماسه حهڕو  ڕی باوه وپه به
ش  ندکی دیکه  فیلم و هه  بکرته ن که که  ده وه  پشنیاری ئه ڕزانه و به ندک له هه

ش پشنیاری  زانکی دیکهڕ  و به وه ک بوبکرته یه کو کتب یان نامیلکه  وه پیانباشه
و  موو ئه کانی هه تییه سایه  که نه  الیه ن به که  دهترای زی وه و قوبونه وه پداچونه
تر  ش واوه وه ڕزک له ند به ت چه نانه ته.  چ باش و چ خراپ  باسیانکراوه دا که رانه کارکته

ندی خۆم  زامه ر ڕه سه ر له و هه دا مۆنتاژیان کردوه ی کتب و نامیلکه شوه چون و خۆیان له
  !ی وه ستاون بۆ بوکردنه ڕاوه

ی ئازادی  می پرۆسه ده مه ده  لهشر ی النکه ناوچه BBCڵ ڕادیۆی  گه وتنکم له دوای چاوپکه
ق  رهه عس ده کانی به ندک له تاوانه و باسکردنی هه عس کانی به نهار تاو سه لهعراقدا 

 Digital Storyی  رنامه  به م له شداری بکه  به  زۆریان پباش بوو که و ڕادیۆشه  ئه،لی کورد گه به
Tellingوه  داو لهکی دیجیتاڵ و له م به کانم بکه وان یاداشته ڵ ئه گه  له ور  سه  چیرۆک
 باری ژیانمدا دواتر   له وه که ند گۆڕانکارییه هۆی چه م به به.  وه مه  بویانبکهBBCڕی  ماپه

  .  وه کانه ڕۆژییه  پاشه رنامه  خانی به شم خسته و داوایه ئه
نم بۆ ئش و   ڕزلده سانه و که  دسۆزی ئه به گرنگیپدان   به و تبینیانه موو ئه من هه
  لی کورد له  مژوی گه شکی گرنگ له یان و بۆ به که وه ته کانی نه کانی تاکه ئازاره

و ک دۆکیومنتکی زیندو کاندا و وه عسییه ی به نجه شکه م و ئه  ژر سته کوردستانی باشور له
  وه لی کوردو بزوتنه  گه ق به رهه عس ده کانی به ر تاوانه سه  له سته رجه ی بهشاهیدک

کی   دوا چاره ی پشلکاری مافی مرۆڤ له ک شوازکی دڕندانه ها وه روه هه. ی که قخوازانه هه
  . مدا ی بیسته ده سه

م بۆ   به، وه ند خاکم ڕونکردۆته هچکانمدا   ی یاداشته19ی  قه کانی ئه تبینیه  من له
  :م که  باسده ش هند خاکی دیک دا چه  دوور بین لره ک به موو لیه  هه ی له وه ئه
ک تبینی  ست بوو وه به الم مه  زۆر له ی که و خانه  زیندان ئه من دوای ئازادبوونم له. 1

  وه که اوچهختی ن رجی سه لومه هۆی هه  و به وه رکی بچوکدا نوسییه فته  ده کورت کورت له
و  وه  نوسیمنه ڕین جارکی دیکه ی زۆرم پکردن تا دوای ڕاپه و کاینه نه کوناو کون و کایه

  .  وه مک دامشتنه که
ی  وه مریکا بۆ ئه  ئه ستنوس نارد بۆ کاک هیوای ژنبرام له  ده ر به کم هه یه دواتر ونه. 2

  . وه  بۆم پۆست بکاته داوام کرد که ریتانیا   به یشتمه  گه ت و کهبیپارز
وتان   فه  له ی که وه م بۆ ئه ری بکه  تایپی کۆمپیوته یشت بیارمدا که گهستم  ده کاتک به. 3

  . بیپارزم
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م  ه که  که دستان نت دا هاته کور ک خۆیان له  وه و یاداشتانه ی ئه وه ی بوکردنه بیرۆکه. 4
و زامنکردنی  رهاتانه سه و به رفراوان له کانکی به ستی ئاگادارکردنی خه به مه به

 رفراوان و کی به یه شوه ڕۆژدا بتوانم به  پاشه  له ی که وه  هیوای ئه پاراستنیشیان به
  ی له وه ها بۆ ئه روه هه.  وه مه ی کتبکدا بویانبکه  شیوه و له وه بیانوسمهل  سه تروته

ستوردا  رجی داڕشتنی ده لومه ی ڕژم و هه رانی دیکه دام و سه ی دادگایی کردنی سه رمه گه
بیری  به مان که له کانی گه تییه ینه ریای مه  ده دۆپکی بچوک لهکو  رهاتانه وه سه و به ئه

  .  وه کانیشمان بھنمه رکرده کی و سه خۆمان و خه
کانی  رهاته سه کانی به کییه ره  سه  خاه  ڕاسته یه قه  ئه19و   ئه  که وه بته  ڕونده ۆرهمج به. 5

 ڕوو   باس خراونه ردو کورته ک سه نھا وه م ته  به، زینداندا  له منی تدا باسکراوه
  .   کاری زیاتره ویستان بهپ
 خۆیدا  می مندایم خۆی له رده و سه ماه رهاتی گوندو بنه سه کی و به شی پشه به. 6

   که،ر چم و خونه رنه ت ده هب با ی زۆر له وه ودا بۆ ئه و له کی دورودرژه یه رگوزشته سه
  .   کورتی باسم کردووه  زۆر به؛م که  توشی بزاری نه، رهاتی زیندانه سه ڕوانی به اوهچ
کتی  ی ناو یه ودواییه کانی ئه  و گۆڕانکارییه3 و 2 دوای کۆنفرانسی  ه باسی کۆمه. 7

کانی  کان و هۆکاره دنی ڕوداوهاننگ سه و هه کانی دابانی ئمه نیشتمانی کوردستان و هۆکاره
و هشتا  یه باسکی دیکه رین  رجی دوای ڕاپه لومه ها هه روه  و ههوه مۆی خۆمه  دیدگای ئه له

  .  کردووه باسم نه
م   بکه  تاڵ و شیرینانه ریه وه و یاده موو ئه ندی هه ۆبه بدات هیوادارم ک ن ماوه مه ر ته گه ئه. 8
  وه که الیه م له ؛ به وه مه  ئینگلیزی بوی بکه  کوردی و به  کتبک و هیوادارم به به
 من  وه شه کی دیکه  الیه و له یه و پۆژه  بۆ ئه رم نییه ده رجی ئستای ژیانم یاریده لومه هه

 ڕابوردو   ئاوڕ لهنھا  تهبم و  هیوای داهاتو نه  به ی که نه مه و ته ه ئ ته یشتومه گه هشتا نه
  .  ر بۆ داهاتو باشه  هه یه و پۆژه  ئه ر بۆیه هه!  وه مه بده

 ئستا   که وه مه که  دوپاتی ده  من جارکی دیکه و تبینیانه موو ئه رچاوگرتنی هه به  له به. 9
دا  قه  ئه19ی   شوه ان نتدا لهت کوردس  له ی که وه ه ل  بجگه، هیچ جۆرک  نیم به ئاماده

دا بویان  هکی کتب و نامیل  شوه نم و له یه  چاپ بگه به  ریانه وه هو یاد  ئه، وه بومکردۆته
ب   بۆ خۆم و به وه ڕته گه موو کاتک ده چاپدانیش هه و له وه مافی بوکردنه.  وه مه بکه
  .  کارکی نایاسایی بته کیان ده یه وه  بوکردنه ۆرهرج ندی من هه زامنه ڕه
تی  ی تایبه  ماپه ڕی کوردستان نت یان له  ماپه  له  که سک ئازاده موو که هه  دیاره. 10

ر  سه له (ی هارد کۆپی  شوه زینت و له ی ئستایان دابه شوه  به و یاداشتانه  ئه وه خۆمه
  . الی خۆی بپارزت لهر دیسک  سه یان له)  قه ره وه

یان   ئاراسته  که وه مه  بده  رزانه و به موو ئه کانی هه می پرسیاره توانیبتم وه هیوادارم
وو من ب یی یان پشنیارکی هه  گله، خنه  ڕه، تبینی،ر پرسیار سکیش هه رکه کردوم و هه

  .  وه مه ده می ده  وه  وه  سنگفراوانییهو ویستی  ڕی رزو خۆشه وپه به
  

  ریم ال که تای مه عه
   ریتانیا به
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