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لوەتی ھم جیاواز بوویم، ھر واش دەمنم،وابوویم و لوەتی ھم 
تقوربانی ن کانی خۆمم کردۆتموو خۆشییم ھی ھوەتوەو خاکی ل

بیرم ل خۆشی و دەستکوتی تایبتی خۆم نیشتمانکم، لوەتی ھم 
نکردۆتوەو برژەوەندی کوردستان و کوردم ال پیرۆزترو برزتر بووە 

لوەتی ھم ژانی خک بالوە ناوە، و کسانی نزیکی خۆم و ھی خۆشم 
!بووینھی خۆم و شاردراوەبتنیا ھی من بووەو ژانکانی خۆشم 

ل سردەمی بعس و ڕژمی سدام ل برەی کوردایتی و گل، ئوکات 
با نیبات، ئمش کومان زۆر کس دەستی ب کوی خۆی گرتبوو

لدوای ڕاپڕینیش ئوانی ڕۆژک ل ڕۆژان نک ! بسرەوە با بردی
ئارەقیان بۆ کورد نکردبوو، بکو بدرژایی تمنیان دژی کورد و 

برھمی خباتی جاشانو خۆفرۆشی خۆیان ل خباتی جاشان و بعسییانی خۆیان بردەوام بوون، تان کوردس
، ی خکسرەڕای ئوەی ک باش دەزانم بۆ بشکی زۆر! کورد ب زیادەوە چنییوەسازشکاری الی سرکردایتی 

ڕەچاوکردنی برژەوەندیی تایبتییکان، و سردەم سردەمی خۆبردن پشوە، خۆ پگیاندن، خۆ دەومند کردن
سای پ ل ماندوو بوون و شونخونیم لسر خۆشییکان و گیرفانی خۆم ترخان کردووە بۆ ) ١٠(نزیکی کچی

ئینسکلۆپیدیای تۆمتبارانی شاوی ئنفال ل (و ) مژووی کوردستانتیی شاری موس(نووسینی دوو پرتووک 
بس تلفۆنم کردووە بۆ کوردستان و زیاتر دەفتر دۆالر ) ١(بدنیایی بایی روەھا، ھ)کوردستانباشووری 

ئوروپا، لپناوی کۆکردنوەی زانیارییکانی ناو پرتووکی دووەمم، ئوە جگ لوەی ک دوو سفری تایبتم کرد 
دوژمنکم نبوو، لسر .مبۆ باشووری کوردستان لپناوی چاپکردنی ئم پرتووک، کچی بۆیان چاپ نکرد

ئوانی سرەوە منت نین بسر کسیانوە بکم، بکو بئقی و . نووسینکانم سدان دوژمنم بۆ خۆم پیداکرد
!ە شتم)دەرسیم(ب بۆی و لبر ئم ھۆکارانی سرەوە ! شتتی خۆم بۆتان باس دەکم

ممناوی ) ١٩/٢/٢٠١٤(ڕۆژی چوارشپکی است پشت ڕلیرگشمپ یوەندیم کرد بندێ زانیاری، پوەی ھکردن
بپرسم ک ئو (.....) دەب ل : (درین ک ھمیش ھاوکارم بووەو سوودی زۆرم لی وەرگرتووە، کچی ئو گوتی

داوام لو ). باش ژمارەکیت دەدەم خۆت قسی لگڵ بک. خۆی پشمرگی ھمان کرت و ھمان تیپ بووە
ھر خۆی قسی لگڵ بکات ب باشی دەزانم ناسم، بۆی ئوەی دیک نااوڕێ و پشمرگ درین کرد لبرئوەی ھ

کانم بداتفۆنم بۆ. و دواتر زانیارییلک، ترکاتژم ی چارەگمدوای نزیککو : (کردەوەو گوتیھاوڕبرا ئ
ە - ھب و نب ئو زانیارییانت بۆ دەرسیم: سر گوتیھرک پرسیارەکانم لیکرد، یکباش تۆ دەناس، برادەرە 

تش وە چییئ بت نر شگئ وەندە ، باشئنفال دەنووسر جاش و ئس؟ل.(
پیان گوتووم ک بئق و شتم بۆی لدژی و کسانی دیکش خزمانی خۆم پشتر زۆر جار ھاوڕیان، دۆستان،

ئوانی ئو قسانیان پ . داوایان کردووە وازبنمر ئنفال دەنووسم، سرۆکجاش و خۆفرۆشانی کورد و لس
و خانوادەکم نوەک کیان ل دسۆزی خۆیان بووە بۆ خۆمبش. گوتووم یاخود ئامۆژگارییان کردووم، دوو بشن

شکتووشی کتی، ئابووری ییرژەوەندی خزمایب وەیان بووە کر ئبشیان لی دیککشان حزبییان ببم، ب
! لگڵ ھندک ل خۆفرۆشان و سرۆکجاشکان ھبووە

خۆ کاتی خۆشی ل ژیانی ڕکخستن و خباتی ژرزەمینی ک ب قسی بشکی زۆری میللتکمان بگژ قوللی 
ر ل تکۆشرانی درین ئستاش ب قسی بشکی زۆ، شت بوومھر بئق و ئو کاتیش من دا دەچووینوە، )قاف(

ە شت پ ب - ، بۆی دەرسیمو ھرگیز ئاق نابمکوات بدرژایی تمنم ھر بئق و شت بوویم! ھمان شتم
ستی خۆمکی زۆرەوە ! پسانالی کت، بناوەدا بنووسو پت لی بکوەو نیشتمانتمی نغ ی لسو کدیارە ئ
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وێ ل بووە یان بیستۆتوە، ھروەھا ھڕەش نامی زۆر ناشرینم بۆ ھاتووە ک تا ئستا قسی زۆرم گڕاستوخۆ 
بوم نکردونتوە، بم ھیچیان وەکو قسی ئو پشمرگ درین کاریگری نگتیڤانی لسرم دروست 

و مبل ژیان بزارک ڕادەیکگییشتۆت ، بزاریمزۆر بزار کراوم، بتایبت لم دوو مانگی دواییدا! نکردووە
بوومای ) یکتیی، پارتی یان گۆڕان(الینان و، خۆ دنیام ئگر سر ب ھر الینک لئاواتی مردن بخوازم

 وەیمشک بدەکرامنزار ندەکردمب کو داکۆکیشیان لکانی ناو . بن جاشالین لالی رسھ م لڕەشھ
ک ھمیش برژەوەندی بای نتوەو نیشتمانیان کردۆت نمنابیش لنوان ئو س الینھیچ جیاوازییکیکراوە و 

جاش و خۆفرۆشکی ڕیزەکانی کۆن ، ھروەھا ھردەم قوربانی برژەوەندی تسک و سنوورداری حزبایتی خۆیان
) ١٩٩١(ی دوای ڕاپڕینشان ئو خۆفرۆک پ باشتر بووە ل ھزاران کسی کوردپروەرو نیشتمانپروەر، خۆیان 

!)شۆڕشگ(بوون ب شۆڕشگ ب چند چرکیک
ی دەوتی ئراق، کان، تاواندا)ئینسکلۆپیدیای تۆمتبارانی شاوی ئنفال ل باشووری کوردستان(ل پرتووکی 

تۆمارکردووەحکومتی ئراق، سرۆکجاش کوردەکان، فرماندەی مفرەزە خاسکانی بعس و خۆفرۆشانی کوردم
پارتی، (گوناھی من چیی برژەوەندی ، خۆ لدژی کوردو کوردستانم ننووسیوە؟ لدژی نتوەو نیشتمانی خۆیان

لگڵ ئو سرۆکجاش و فرماندەی مفرەزە خاسانی ک لناو ئو س الین دادە دراون؟ ک ) یکتیی و گۆڕان
 نانو الیوان دەنووسم و ئر ئسداکۆلو خۆفرۆشانزەری ئپار ن و دەبندەکالماریکییان لپ وانیش ، بئ

یاخود ھر نووسیب دا)ئینسکلۆپیدیای ئنفال(توی پرتووکی دووتا ئستا ھرچییکم لناو ! دەدەم ب نووسینکانم
وانی ھڕەششیان ئ! پشیمان نیمیشیک بگرە ل تاک پیتکوشبدوای خۆیدا ھناب، نک ل نووسینکی 

وەکو سگ دەب ب گوللیکمرج ب : (کردووە با خاوەنی قسی خۆیان بن، بتایبت ئو کسی ک گوتوویتی
! بزارم لم ژیندنیاب ئاواتی من دنت دی بر لوەی ب ئاواتی خۆت بگات، چونک زۆر ئو جاش ، با )بیتۆپنم

وە لمنیا دەککیش دموو الیرھفڕۆژ و کاتی کاتی س وە، کمو بکک بیکردنم بۆ کوردستان، ئاگادارنام
. گییشتنم دیاری بکم

و لم ڕۆژاندا لرەدا ڕایدەگینم بھۆی بزارکردنم و بزاریموە، جگ لو چند بابتی ک ناویان دەبم 
:منووسیبھیچ نووسینکی دیک بو نکموە، ئگر پشتر ندەیاننووسم، 

سروەرییکانی یکتیی نیشتمانیی کوردستان ل ڕۆژگارە سختکانی گلی (چند تبینییک لسر پرتووکی . ١
.، ل نووسینی عوسمان کانی پانکیی)کورددا

س شھیدی شاری قو منارە، یان س ھۆی برزەفی شارەکی ھولرم، ک س شھیدی ل سدارە . ٢
.دراون

.ئاگادارنامیک سبارەت ب سفر کردنم بۆ کوردستان. ٣
، یان وەسیتنامیک، ئوەییان لوانی بنھنی بھموەو بوی نکموە ک ھندێ شتی تایبتی تدا دەنووسم. ٤

. تنیا ئوانی بو دەمکوە ک گشتین
: راوەی ک نازانم ھی کی و دەئو کۆپ ھۆنکسانی ک ب شتم دەزانن، بۆ ئو دوا قسشم

ئگر ب دینم گر ب ئیمان
گر سرخۆشی میخانکانم
عالم بجۆری ل من تئگا

منیش ئو کسم ک خۆم ئیزانم


