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 ئةمحةد دةشيت... ضةم بص ضةقةلَ نابصت 
 

 گه لۆ ده ب ئه و باس و خواسانه ی آه  له  سه ر الپه ڕه آانی ئه نته ر نت دا بالو ده آرنه وه وابن و  
ڕاستیه آان نیشان بده ن ؟ ده ب ئه و خه كانه ی آه  باسیان ده آرت ئاوا هه قیان به  خۆیان دابت وبه م 

نه و خیانه تكارانه  دژ به  خاك و نه ته وه آه ی خۆیان ئاوا چوبنه  پال ئه و دوژمنه  دڕندانه ی شوه یه نامه ردا
آه به وشوه یه ی هه موومان دیمومانه آه  چۆن  گه لی آوردیان له ناو بردووه و چۆن به  هه زاران هه زار 

 ساله های سال بوو آه  زۆر آاره سات و نه هامه تیه آانیان به سه ر آوردوآوردستان دا هناوه   و
دڕندانه په الماری آوردستانیان ده داو به  هه موو شوه یه آی دژ به  ته واوی یاساآانی مرۆڤایه تی 
آوردستانیان خاپور ده آرد و به هه زاران هه زار رۆه ی گه لی آوردیان زینده  به چاڵ و ون و ول ده آردو 

 آه سان ئاواش آه له ناو ڕزی بزوتنه وه ی ئازادی خوازی آوردو هه رچی آه  له  ده ستیان هات آردیان و
آوردستان دا آاریان آردووه و ئاوا خۆیان مه س داب و سیخوڕیان بۆ ئه و مرۆ آوژ و دآتاتۆرانه ی 
سه دامی آردب و بۆ چه ند قۆشك خۆیان فرۆشتبت و به ناوی پشمه رگه و خه بات و تكۆشان و 

پشته وه ڕا خه نجه ری مه رگ و نه مانیان بۆ هه ڤال و یار و گه له  به شخوراوه آه ی خۆیان تیژ آوردایه تی له 
آردبت؟ آه  به ڕاستی ئه مه آرده وه یه آی هه تا بی نامه ردانه و خیانه تكارانه یه و جگه ی داخیشه  آه  

زووتنه وه ی ئازادیخوازی دا به تایبه تی آه سانی ئاوا خیانه تكار دژ به  گه ل و نیشتمانی خۆیان له  رزی ب
له آه سایه تی سه رآردایه تی آورد دا هه بن و ئاوا له سه ر حسابی خونی هه زاران هه زار ڕۆله  قاره مانه  
شه هیده  نه مره آانمان به  خیانه تكاری هه ستابن و خۆیان فرۆشتبت و به هه زاران رۆله ی آوردیان 

اگیرآه رو دڕنده له ژرسیداره  وناوزیندانه آان یان له  رزی شۆڕش دابه خنكان به ده ستی نه یارانی د
 .  وله ناوبردن داب ؟به م آورد گوته نی ڕاسته  چه م ب چه قه ل نابت

مرۆیه آی   به خوندنه وه ی ئه م هه واالنه شه هیدكی نه مرو مامۆستاوپرۆفیسۆری ته آنیك و ئه له آترۆن و
 ونه و هه رده م له یادم هه ڤال و پشمه رگه و قاره مانكی نیشتمانپه روم ده آه وته  یاد آه به  مه زن و آه م

ده ستی  ئه و دوژمنانه  دڕندانه  آه   زۆر نامرۆڤانه  ترۆریان آرد و له به ر ده رگای ماله آه ی خۆیان له  شاری 
ان په روازی آرد و بۆ هه تا هه تایه  هه ر زیندو هه ولری درین دایانه  به ر گولله و گیانی پاآی بۆ ئاسم

 سالی ڕه به ق ژیانی پشمه رگایه تی و ئاواره یی و ده ربه ده ریم و ئه و 30 دوای 1992 ، له دوای سالی مایه وه
هه ه  پیرۆزه ی آه  بۆ گه لی آورد وه دی هات و منیش جوومه وه  شاره  درینه آه ی خۆم هه ولریزدی باو و 

پیرانم، به دلكی خه مباره وه آه  چاوم ده گا گه ل له  هه ڤال و یار و دۆستانم دیار نه بوون و یا شه هید با
آرا بوون یا ماڵ ئاوییان له  دایكیان آوردستان آردبوو یه آ له و هه ڤاالنه م مامۆستای زاناو آوردپه روه رو 

ولخالیقی هه میشه  زیندو بوو، ئه و ڕۆژ ه آه چووین هه ڤالی ساله های سال پشمه رگایه تیم آاآه  عه بد
سه رمان له  خانه واده ی ئه م هه ڤاله شه هیده  نه مره مان دا، به  دلكی پر له خه مه وه  له  نه زیكه وه  چاوم به 
مال و منداالنی ئه و آورده ماندو نه ناسه شه هیده آه وت، ئه و ڕۆژه  یه آ  له  نه زیكانی 

ئه و ئواره یه ی آه  شه هیدی :  بدولخالیقی شه هیدی نه  مرو هه میشه زیندومان بۆی گاینه وگوتیمامۆستاعه
نه مر : نه مر له  الیه ن موخابه راته وه  بانگ آرابوو دوای ئه وه ی آه  هه موو پرسیاركیان ل آردبوو گوتی

: پرسی چی ڕوی داوه  بۆ نا ئارامی ؟ گوتیعه بدولخالیق آه گه رایه وه ماله وه  آه م په شۆآاو بوو، لم 
چیت ل بشارمه وه  ئه گه ر هه لنم ئه م : عه بدولخالق هه ناسه یه آی زۆر سارد و سی هه لكشاو گوتی

ئه مۆ له موخابهەڕاتی هه ولر بانگیان آردم سه رۆآی موخابه رات گه ل : به عسیانه  ده مكوژن، گوتی
گه ی یه آتیم دمه زراندوه، منیش حاشام له هه موو هه واله آان آرد تا پرسیاری ل آردم آه من ئز

سه رۆآی موخابه رات شریتكی ڤیدیۆی له چه آمه جه آه ی هنا ده رێ و هاویشتیه  سه ر ڤیدیۆآه و لی دا، آه  
اواش هه موو سه یرم آرد ئه وا منم له سه ر ئزگه آه ی یه آتی وا آار ده آه م، چۆن بووم و چیم آردبوو ئ

عه بدولخالیق دیسان هه ناسه یه آی : ونه آه م به  ڤیدیۆ گیرابوو، له به ر ده ستی موخابه رات بوو، گوتی
ئا ئه مه یه  پی ده لن خیانه ت آردن و دیاره : ساردو ئاخكی له قویی ده روونه وه  هه كشاو گوتی

جا چاره م نیه  :ه آه ون آاری خۆ فرۆشانه  ده آه ن، گوتیآه سیخوڕه آانی ڕژم له  هه موو شونكه وه  ده رد
ده ب هه لم ئه گینا ده م آوژن، ئه و ته مای هه التنی بوو به الم دوژمنان هه لیان پ نه داو زۆر به  داخه وه  

 ی خۆی ترۆریان آه بۆ سبه ی هه مان ڕۆژ له آات آه له ماله آه یه  وه  ده هاته ده ره وه  له به ر ده رگای ماله آه 
 .  آرد و دایانه  به ر گولله  و شه هیدیان آرد
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 جا ئه و په روه ندانه  ئه و آرده وه خیانه تكارانه یان  هنامه  وه  یاد و سه دان تف و نه فرینم له  رووی 
 به  خیانه تكاران آرد، آه  ئاوا خه لكانی خۆ فرۆش له  ناو ڕزی بزوتنه وه ی ئازادیخۆازی دا هه ن آه دژ

ئاوات و ئامانجی گه ل و نیشتمانیان خۆ دفرۆشن و ئه م جۆره  خیانه تانه  ده آه ن جا ئه م جۆره آه سانه ش 
 ك بن ئه وا گه وره ترین جنایه ت آارن و هۆآاری گه لن و ناو هه ر حزب والیه نله  هه ر پایه و شو

 گه وه ش ئاشكرا ببن ئه وا ئه رآی سه رشانی هه موو آاره سات و نه هامه تیه آانی آوردستانن و ئه گه ر به  به
نیشتمانپه روه ركه آه  داوا بكات به  پی یاساو دادگایی آردنیان به  سزای خۆیان بگه ینن جا له  هه ر 
الیه ن و پایه آیش بن، هه رآه سكیش له هه ر شونه ك و الیه نك ب آه له په روه نده آانی خیانه تكاران 

كی ناڕه واو به رگری له خیانه ت آردن ده آاتن، خۆهه موو ئه وانه ی آه دژ به آوردو آوردستان دپۆش آار
 .  له پاڵ دوژمنان دا بووینه و سیخوڕیان آردب ئه وا ئه مۆش نه ب سبه ی هه ر ده رده آه ون و ڕووڕه ش ده بن
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