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ی کس و کار و بینینوەی بۆ سردان،دوای راپڕین، چووموە کوردستان١٩٩١سای ی ٧مانگی
مانگ ماموە و ٣نزیک ب . داپاسۆکپارتی سۆسیالیستی کورد ـ کۆنگرەی لو بشدارینیشتمانی ئازیز

،دا ل تک ھاوبیری ھمیش ل ددا ١٩٩٢ل بھاری . ھاوسرگیرم بکم،چارەنووس وا ھسوڕ
ھنانی ،نتی سرەکیم.کوردستاندیک چووینوە بۆ زیندووم،رەوانشاد کاک شماڵ جارکی

پنا بۆ رگای ب رگای یاسایی گلک سخت بوو، ناچار بووم،ژنھنانیئودەم ک . ھاوسرەکم بوو
ئوە بوو توانیمان پاسۆرتکی ئمانی ساز بدەین و  ونی . ب کورتی ب قاچاخ بیھنم. نایاسایی برم
ئو . رکیاوەومتی ل رگای ئیبراھیم خلیلوە ھاتین نو تب س. ی بخینسر)درین(ھاوسرەکم 

م ھاتین، شاندکی بای حیزبی سۆسیالیستی کوردستان،ب سرۆکایتی رەوانشاد، کاک رەسول ەی ئرۆژ
ئو رۆژانش ب گرمی باس ل یکگرتنی پاسۆک و سۆسیالیست دەکرا . رکیا دەھاتنومامندیش برەو ت

من بۆ خۆم لگڵ ئو ھنگاوەدا .راگیاندنی ھاوبشیش لم رووەوە دەرچوو بووو تنانت 
نبووم،چونک زەمینی راستقینی یکگرتن ل ئارادا نبوو،زیاتر گوشاری سیاسی دەرەکی، 

ل نو گشت و فرۆککدا، لم رووەوە کوتم گفتوگۆ .سرکردایتی ھردووالی برەو یکگرتن دەبرد
و ھندێ ـ تا بی پیاوکی بڕز و ئیسکسووک و خاکی و خۆشویست دەھات برچاوـک رەسوللگڵ کا

ل ھر ئو ھنگاوەی بدڵ نیی،ب تواویئویش پوەی دیار بوو،ک گرچی ،. پرسمان بسرکردەوە
گرنگ وبویستی دەزانوت خۆ.پوگۆڕی بیروباوەڕدا،بۆم دەرکی گفتوگۆ و ئامیان کانی شیلقس ب

زامدین ھشتا کاک نی. بووموەدواتر رووبرووی رەوانشادکی دیک کاک نیزامدین گلی . من دەھات
ل گۆشنیگای جیاوە،لتک ئمیشدا،. بووخستنوقمی دنیا تیۆریی سۆسیالیستی و بیروڕای مارکسی

ناو و ول داوا ل برادەرەکانی کرد،ب کورتی کات گشتین دیاربکر، کاک رەس. بەک گفتوگۆمان کرد
،ی سۆسیالیستم بدەنرەکنرەی نونقوەناونیشانی ئکتر ببینینوێ یتا ل.

ل ب دا،ردانیان و درژەمان ب گفتوگۆکانخیروال بوو،پاشان چووم س. نونرەکیان د
بو پکھاتوە ب باش سۆسیالیستدائاراستی جیاوازدا، چونک من ئو کات پویستی یکگرتنم لگڵ 

ھر ل .کوین نک لیکتردا بتوینوەبوە گربنگ بوو لسر برنام رکبالمان.ندەزانی
 رانی خۆم نیشانی ھاوبیران بوتنی پاسۆک و سۆسیالیست، نیگکی ریاننامساتی دەرکردنی بچرک

.کریم، ب ئامادەبوونی چند ھاوبیرک راگیاندتایبت رەوانشاد و ھمیش ل ددا زیندوو موالزم

رکیا بووین و وی نو تڵ ھاوسرەکم ب سمتی دەربازئوە بوو لگ.با درژە بم باس ندەم
ھر لوێ کوردکی ئو شارە ل ھوتلکوە  . چند رۆژکی خۆشمان ل شاری ئامدی رازاوە،بسر برد

و رەنگ ئشتاش ھر سامنیش ئو. کوێ بچووین دەھات کنمان دادەنیشتلمان بووە قیروزفت و بۆ ھر
کموزۆر باس ل سیاست و باری .سوکوتم دەکردمیلی دپاکانی کوردانی خۆم ھب سۆز و 

لوش . نک برەو  ئنکرە  فیند رۆژێ مانوە ل ئامد، ب فرۆپاش چئیدی ئم،. کۆمتیتی کرا



لو گشتماندا، . دوا وستگمان فین بوو ل ئنکرەوە برەو برلینبوشوە. ماینوەچند رۆژێ
کاک ئحمد دەشتی و کاک :ن نیشتجبوونک ل برلیھبوون وابوو ئم برایانش رکوت

عبدولموئمنینی برای،رەوانشاد مالزم سردار،کاک محمدی زاوای کاک ئحمد دەشتی و کاک مارف 
.رەو برلین بگڕینوەدەبوو ب ھمان  فرۆک ل ئنکرەوە ب. ییکۆ

تووشی . دئم ل فرۆکخان گیراین و ھستیان ب ساختیی پاسپۆرتکی خزانکم کر
بکم ک گلک ھوی وە سوپاسی رەوانشاد مالزم سردار،لرەجی خۆیتی . چرمسری زۆر بووین

،کخانری فرۆکفسدەست ئ نا،دایزار دۆالری دەرھئازاد بدا رزگارمان بکات و ھ مس ئکات و ب
بم ل ئامدەوە بروسک ھاتووە،برال بچاوان و حزدەکم،:  ووتی ئفسرەک. رگ بدات بۆین

تومز ئو برا کوردەی ئامد،. م ھاوکاریتان بکمھموو فرۆکخان مسلک دەزان لبر ئوە ناتوان
راپۆرتی خۆی ،ئو کوڕی باشتم دەکردمنیش بردەوام خزموەلمان جیا ندەبوووناک ببوە سبرم

.کاری نامردانی ئوبووین قوربانیئمئیدی دابوو،

. تا سنووری سلۆپی ناردەوەئمیان ب ھاوڕیتی دوو پۆلیس ،چند رۆژێ زیندانیدوایی لدان و 
پارەکی پۆلیسکان ھندە بویژدان بوون،ل چشتخانکان، گرانترین خواردنیان دەخوارد و دەبوو، من 

بھرحاڵ ئاودیوی .ئارەزووی چییان بکردای،دەیانکرد و من دەبوای دەست ب باخمدا بکم.بدەم
ار بۆموە و ن برەو سلمانی و الی کسوکمنیش ن لرووم دەھات . باشووری کوردستان کراینوە

. دەرفتی ئوەم ھبوو،ئو ھموو کات ب خۆڕایی بسوتنم

!. ن لسر ناوی ھوتلکدا بووە کشما)بغداد (ڵ خاوەن ھوتلی ھر ل زاخۆ ماموە و لوش لگ
و رۆژانوە بوو ئوە،،ئکگرتوەکانوەیتی نر ک لتۆماری ناوی خ ر بچننابدەکرا،وەک پ

من پاسپۆرت ئمانییکی خۆم شاردەوە و سرلنوێ وەک . ئمش ناوی خۆمان نووسی. یاسور
اری حسک سرەتا ل کمپکی نزیک ب ش. وەپنابرک ل ھیچوە دەستم پکرد چووم سووریا

. نیشتج کراین

. ئۆپۆزیسیۆنی عراقی ل بوویگلوێ نوسین. ەدوای چند رۆژێ ب بیانووی کاروبارە چووین دەرەو
ھنا،ب ناوی ئوەی کاروباری سفارەتم ھی ،دەبت بدەست بگنامیکم ل رگی ناسیاوکوە

ل . ک ئوەم بدەست ھنا، ب دزییوە ل کمپک ھاتین دەرەوە و برەو شام کوتین رێ. بچم شام
. گرەکی مساکن برزە،ژوورکم گرت و چووم بدەم کاروباری سفارەتوە

ئوەی بیانوویمانیاوە رەتدەکرایوە،برەتی ئھاوسرگیرییکمان، لالین سفاگربستی
 ئومد و بردنکی زۆر ،بدوای ھنان. وەزارەتی داد و سفارەتی ئمانی ل بخدا،مۆریان نکردووە

بۆی بیارم دا،جارکی دیک ب قاچاخ ھوڵ بدەم درین . انم ھیچ شتک بکمبووم لوەی ب رەسمی بتو
زانیم کابرایک ھی ب ناوی سعید دوای سۆراخکردن، . ئوروپایی دیکبگینم ئمانیا،یان وتکی

.عراقی و دەتوان ھاریکاریمان بکات و درین بنرت بۆ رووسیا،یان نمسا

ھزار دۆالری ١٠٠٠دەبوو پشکی . مدا کرد و ووتی ئاسان و بۆت دەکدارم لگڵ، دیئوە بوو
،م کاربدەمسام منیش بوەپارە ھکردە دەستی م خەک.

وەی رەسمی کاروبارەکانم ل ری شانی ئمش ھر خریک بووم، ب شئوەی  باش بوو، ھاو
دوای ھوکی زۆر، ئو گربستانی ھاوسرگیری ھی سلمانی و ھولر و . سفارەتوە،بڕوە برم



وە ل تاران ری سفارەتی ئمانیتا ل مریوان ـ ل مریوانیش درینم جارکی دیک مارە کردبوو،
جبم،کاروبارەکان جوەزارەتبک رەتیان کردەوە،چونک دەکرد،ئاخرلرانی مۆری نی دادی ئ مئ
. نبوو ـ یپوەندارتیمان ئران

لرەدا باس ل . ناسیاویم لگڵ گل کسدا پیدا کردل ئنجامی چوونی رۆژانمان بۆ سفرەت،
)عزیز جانوەر(برز و ھردەم لیاد نچووان، رەوانشاد کاک عزیز کۆیی،ناسراو بیک لو

.دەکم

ت کی بزیز،پیاوز بکات،کاک عتا خودا ح ن،لڕدەماخمرباب بووتشرەب و ئموو و خۆش مھ،
بھن و ل ی خۆی بۆ کوڕەکی کچکی خزمھاتبوو،. خوست جوانکانی کسکی کۆیی تدا بوو

لبر کارەکی ئمانیای نیدەتوانی زۆر کاک دلرکورەکی.رەت خریکی کاروبارەکان بووسفا
.باوکی وات کاک عزیز،سرپشتی  ئیشکانی بۆ دەکردبمنتوە،

ئیدی .دەچووم ئو کلنم بۆ پ دەکردەوەزمانی ئمانی باش نبوو،من ب ھانایوە،کاک عزیز،
نیشتج و جار لسفارەتوە پکوە دەگڕاینوە بۆ ماکانمان ھردوو ال ل مساکن برزە جارە 
ھردوو ال دمان ب یکتر .ین بۆ الیانویاخود ئم دەچووا دەبوو ئوان دەھاتن کن ئم،. بووین

ل نابوو،ل نووسینگی ئۆپۆزیسیۆنی عراقی بدەستم ھئو بگیی ل قامیشلۆ،.دەگشایوە
.نووسینگی شامیش ب ھاناموە ھات

رۆژێ ب ھاوڕیتی کاک عزیز .بۆ بدواداچوونی مسلک،ناوبناو ھوی بینینی سعیدم ئدا
تۆزێ دانیشتین و چاوەڕی ھاتنی . بۆ بینینی سعیدچووین بۆ چایخان یان قاوەخانی ھاڤانا،
ب شق و مشتکۆ و تف و جوندان و کرد ب ژووردا،قاچاخچیک بوین، ل ھیکا دوو ئمن خۆیان

زەمانھو وتنک رچی کاری ناشرین .،و نامرۆڤانئ زیک بزیز دا نکاک ع کیان ل٥ـ٤مست
ن نو ترۆمبلکی تسک و انینجاندیدەمانچیان خست سر سرمان ب پاپستۆ تر.متریان پڕاند

.تاوەکو کس نبینین و کس نمان بینین،بخین نوباوەشمانبچووکوە و دەبوو سرمان 

اومان سرەتا چ. دیاربوو دائیرەی ئمنل شون من نمدەزانی کوی،نپاش قدەرێ رۆیشتن خرای
یان سندین و خراین لزۆری نخایان ھرچیمان پی بوو،.بسترایوە و لسر کورسییک دایان ناین

من نمتوانی .کراین بۆ قس لوەرگرتنپاش چند دەمژمرک بانگ. زیندانکیانوەژووری تنیایی 
باس کرد کوا مئوەش. ک چ پوەندییکم لتک سعیددا نیی و راستییکم پ ووتن نکۆی ئوە بکم،

ستیشدا لرا. خۆی ئاگادارەسوریحکومتیوام نیشاندا کوائو مسلیم ب ئاسایی وەرگرتووە و 
ئو رۆژان ب جب، خک ل سوریاوە دەردەچوو،بشی ھرە زۆری ب ئاگایی موخابرات و ھروابوو،

.ب واتایکی تر خۆیان قاچاخچییکبوون و خکیان رەوان دەکرد.ئمنی سوری بوو

چاوی ب پوەکانم کوت و دی ھشتا قیتانکانی انئمنکیک لساتلم قساندا بووین،
ب پل قیتانکانیان ل . پوە ماوەوە و لم نکردۆتوە، کوت وزەم و ھرچند توانی دەستی وەشاند

کنیاییوە بۆ ژوورە توەکانم کردەوە و ناردمیانزیز،. پئازاد کرا بوودوای من کاک ع ختانخۆشب.
.لگڵ سعید دا نبووئو چ کارکی 

کراموە بۆ ژوورک، برپرسکی گورە ل پشت مزکوە دەمژمرک جارکی دیک بانگ٦ـ ٥پاش  
ئایا پوەندیم ھی ھمان پرسیاریان لم کردەوە،. چند کسکی تریش بدەورییوە بووندانیشتبوو،



پم وابووە ئوە ل کارەکانی ئو برادەرەب بو جۆرە ھم،کم،منیش ووت.ب سعیدەوە یاخود نا
منیش پاسپۆرتی ھاوسرەکم داوەت لگڵ بی .رادەپڕنئاگادارن و سعید ئو کاران ب فرمی

من ل ئمانیا دەژیم و . ڤیزام بۆ وەرگرێ و خزانکم برم بۆ ئمانیاھزار دۆالردا،١٠٠٠
رکیاوە بیبم،ل ول تو دەمویستە ئستا ژنم ھناوژن بھنم، تی خۆمومتوە حزم کردووە ل واگر

وەی گرەکم ھاوسرەکم بم شسوریا،رککان رگیان پندام و وا ئستا ھاتووم بۆ وتیوت
ارەتی لبر ئوەی مۆری سفرگیریماندا،نانن ب گربستی ھاوسدانبرم،چونک ئمانکان،

.ئو دووکارەش بۆ من زەحمت و ساز نابت. ەزارەتی دەرەوەی عراقی پوە نییدا و وئمانی ل بغ

،کرپرستب نیکی بکان داو، جوداورکمچنگی ئ وتی سعید وا لر و یئینجا دەفت ،و گرتوومان
.ژیاننامی خۆت بنووس،دای دەستم و، وتی ل منداییوە تا ئستاقمکی

،وەمنیش ووتم باشم بنووسمموو ژیننامتوانم ھکی دروست نرەبییع ب رەنگ وڵ و.لتی ھ
ونی ل دایکبوون و خوندنی سرەتایی و ئامادەییم ک ل ناوی سیانی و ش،ئیدی دەستم پکرد. بدە

بۆ . وەخان پوەندیم کردووە ب شۆڕشی کوردییپاش تواوکردنی قوتاب. واوکردووەشاری سلمانی ت
نووسیم و دام ،ئم ھ گشتییکانی ژیننامکم بوو. وەی چند ساک ل وتی ئمانیا دەژیمما

.دەستی

ھی خشانیکی خا، ھندەم زانی وەک پنگکی بریندار،پاش چاوپدائو نا مرۆڤ، خۆشویستتان،
ئوانشی لوێ بوون جارەو . .کوتای سرم و ب جون و شق و زلل و ھموو ھزی خۆیوە کوت گیانم

ئویش یک چای دەھنا،سینی،ەک)مراسل(یی من لو کاتدا ل سیاچارە. دجار دەستکیان دەوەشان
و بوونی خۆیان، خوناوی بوونی دەموچاوم و ماندودوای . بشی خۆی کوتامیچاکی لسر مزەک داناو،

کشانکی قوووە، گووتی سگی کوڕی سگ، کابرای برپرس، بدەم ھناس ھ.دەستییان ھگرت
وتی بینووسرەوە و ب دا نووسیبوو، ھال ھالی کرد و شۆڕشی کورد نیی و ئو الپڕەیی ژیننامکم ت

ب . بۆیکا وتم باش دەینووسموەکچی بنونم،دەبوو ملمنیش زیندانی ئوانم،. ئۆپۆزیسیۆنی عراقی
ب ھمان شوە،ژیننامکم کمم سی و کوتموە نووسینوەی ییخوناوی کراسکم  سروچاوە قۆ

. دواتر بردمیانوە بۆ ژووە تنیاییکم. ردم گۆڕی ب ئۆپۆزیسیۆنی عراقیشۆڕشی کوناویتنیا
.لرە المان بیت،٨وتیان دەبت سبی دەمژمری ، نیوەشوکی درەنگ برایان کردم و

وەئیدی بوە ماشتمک بوو گر حاھ . ک لر کورسییسوە بۆ الیان و لی چوومقی سبچ
پاش چند دەمژمرک،.و جونک و خسیکی تدەگرتمھر کس دەھات تفک. رگاکدا دایاننام

بم.سبینش ب ھمان شوە دیتوە ئرەدەتوانی ئستا بۆیت،بم:وتیبرپرسک ھات الم و 
.رۆژک ئم بزم دوبارە دەبۆوەو س شوەی بۆ ماوەی نزیک ب بیست 

بووم وتمن ل ھاتن ناو سوریاوە،.ربوونم برەو محاڵ دەچرزگا،کار بم جۆرە بوابیرم کردەوە،
کاک عزیز جانوەر کۆیی . ئم خا زۆر بدرەدی ندەخوارد. ئندامی یکتی نیشتمانی کوردستانم

چین الی کاک عزیز پشنیازی کرد ب.. ھر کۆیی بووونری یکتیش ل سوریا کاک عبدولرەزاق،ن.بوو
مام جالل ھڤاڵ کات چووین ل ماکی . منیش بخۆشییوە پسندم کرد. تاوەکو کارکم بۆ بکات

یز و کسکی بڕ.  گرمی بخرھاتنی ل منیش کردبوکاک عزیزی ناسییوەنیشتج بوو،
ل .پشنیازی کرد. وتی ھوڵ دەدەین چارەسری بکین. حاڵ و مسلمان تگیاند. بوولسرخۆ 

بازاڕی ئازادەکی دیمشق دوو بت ویسکی و چند پارچیک جگرە بکم و کاتی دیاری کرد پکوە 
وەخت . ا ھاتمای ئاوەدان ب،زەحمتی کشا و  لتکمد.٢٧٤بچین کن بڕوەبری ئمنی لقی 



نگ ندەکرام بۆ ماوەیکی پچوو ئیدی با.گفتیان دا چارەسری کارەک بکنچووین دیارییکانمان دا و 
ب دوای شونکی باشتردا دەگڕام ووەبوو گرێ بستی ماکم نوێ نکردبۆماوەیک . نوسینگی ئمن

.زیزمن و خی کاک عالی ما نیان س.زانم چووینوان شوورە بووئخۆ و گرب.ریکی نک خیوەڕۆی
کاک عزیز چووە .دەرگای ماک ب توندی دەکوترێھندەمان زانی ل خوارەوە ،نانخواردن بووین

 کوە بۆ الی منبالکۆنڕایگ لپ و داوای تۆ دە. و ب کاتوتی ابو نضال . منیش گورج چووم
کوە . بالکۆنڕەشھ ری بنیوەڕۆی پاش٤وتی دەمژم،نوسینگ  یتراتدراستی . بۆ المی موخابب

.پیان دابتکوڕی باشک ھوایدیسانرەنگ.ن سوڕما،چۆن زانیویان من لومسرما

وتی ھوای سعید رتنکی زۆر داینام و پاش راگ. ل کاتی دیاریکراودا ب ترس و دڕاوکوە چووم
وتیوتم ھیچ نازانم، .چییئاگامان لکانتموو جموجودوای .ھدا بو ساتانراستیدا من ل ل

.سعیدەوە بووم پارەکمی لوەرگرم یان کارکم بشوەیک بۆ بکات

ھم و ب ھیچ جۆرێ ئاگاداری کردم ب زوویی سوریا جبئیدی دوای ھڕەش و سوکایتی پکردن،
.گفتم دای کوا دەنگم لوە نیتمنیش .  و ھرایی لگمدا کراوە نکمباسی ئم بزم 

چونک ل شام . ل کمپی حسک ھتووم و ناوم ل یونۆ نوسیوەدەزانی منلراستیدا ئوان نیان
. پساپۆرت ئمانییکم نیشان دابوون

ھوم دا درین مارە بکموە و.  بھرحاڵ من ئو رۆژانی ل شام بووم، ل ھوی خۆم نکوتبووم
پرسیارم کرد . رۆژی مارەیی داوای دوو گواھیان لکردم. چووم وەزارەتی داد و کاتیان بۆ دیاری کردم

ب ھداوان خۆم گیاندێ و ئویش وتیان چایچییکی ژر پپلیکانکان کوردە،کورد ھی لرە،
خت چووین الی قازی ،وە. کسکی تریشمان دۆزییوە ب پارە شایتی بدات. مردان ھات بدەنگموە

. ەقازی دەریکردین دەرەو. ھر کوردەی چایچی مایوە. رایکردشایتی ب پارە بدات،بووکابرای بیار
ل یپرسیارسووریکات قازی ب عرەبی چووینوە ژوورێ،. لدەرەوە یک ترمان رازی کرد

ی سر کوردی زاراوەی کرمانجی دیسان کوردەک بۆی وەرگا. ھیچ تنگیشتدرین ھاوسرەکم کرد،
سرکی بادا و نا بدی ل مردان، مۆری . وم دا حای بکم قازی توڕە بوودرین ھر تنگیشت ھ

دوایی چووین الی ئو . ھرشت ساز بوورزگار بوو، ئۆخی . وتی بچن دەرەوەشتکانی کرد و 
کابرا .پاش دوو رۆژ چووموە.دوو رۆژی پدەچوتی .فرمانبرەی دەبوو کارەکان ئامادە بکات

م دەست و سری ب دەسجلکدا،/لدوورەوە منی ناسییوە و یکوراست باوەشی کرد ب دەفترەکدا
:وتیئ بۆ؟ : وتم. خۆیم ب فرمانبرەکی مزەکی ئو برەوەیەد لیرە بدئاماژەی دام بچم دوو س

دەفترە بۆری وەک مندا کابرا بۆ خۆیشی. ب ناچاری دام. دوو بووەئویش یارمتی داوم و لگم مان
ناموێ :وتیئینجا . فیل ل چنگی دەریناھننازدارەکی ب توندی ب سنگییوە گوشیوە و حزرەتی

قوڕاوەی و کرە لمجا وەرە ئ. یچت نادەمدووسدیش بدە من دەنا ھ. لوە زیاتر ماندوو بکم
یکسر چووم بۆ وەرزارەتی دەرەوە و مۆریان کرد و رۆژی .ئویشم دا و گربستکم وەرگرت. بھنردە

لوش چندجار چووبتم سفارەت دەبوو . ەتی ئمانی و گربستکم داندوایی چووم بۆ سفار
کات دەمانویست بچین و . بچم ژوورێرگیان دەدا ئوجا ،پنجا لیرە بخم ناو پاسپۆرتکوە

ئوجاوات پارەی تدای،ھر ل دوورەوە دەیگووت تیدای،دەرکوان، کابراتکی دەدیپساپۆر
. دەچووین ژوورێرگی دەداین و 

ی منذر الموصلی )عرب و اکرد(لو رۆژاندا کتبی بسرھاتکی سیری ئو رۆژانوە ئوە بوو، 
کی نووکرابۆوەچاپک. ی بند برادەریبوو بۆ خۆم و چک کم لیند نوسخر ونو. منیش چس



گر یکک بیوێ  کۆمنت یان باریرەی تلفونی تدا بوکردبۆوە،امیشانی سندوق پۆست و ژناون
.بۆی بنوس و بینرێ. سرنجکی لسر کتبک ھبت

ژنکی کوردە و گوای خۆی بدۆستی قامیشلی بووە،نوسر خۆی بڕیوەبری ئاسایشی حسک و 
توە، کوردستان ل سوریا نیی سروبری کتبک لوەدا کۆکراوە.بتایبت سرکردەکانی داناوەکورد،

باوەشیان بۆ ئو کوردان ،برز و قو ھومانیستکانیانوەل بخشندەیی خۆیان و دروشمرەب،و ع
..رک رایان کردووەوزوم و ستمی تک لدەستی کردۆتوە،

،کبوەی کتندنمنیش دوای خو کیشم لرەبی و شتع مدەزانی بوەی دەمزانی و ندانیشتم ئ
بۆم نووسی و ) !!ئاخر دەمزانی کوڕی باش زۆرە بۆی وەرگن سر زمانی عرەبی(گیربوای ب کوردی

ی داگیرکخراپ ژووی بۆی تۆمارکردووین لوە مو توانج ئ قس کۆم وە برەب بۆم ھۆنییو ری ع
.ئوەش یادگارکی خۆش بۆم. ووشی زبری خستوە بۆم نارد

ک گلک جاران پی لو سوریای،.کییکی قارەمانانم ئنجام داوەلو ساتدا وام دەزانی چاال
مانگ تنیا ٦رژایی ئوبد. ی زۆر ناشیرینم دی و بسر ھاتشت) شعب اسخف من النضام( دەوترا،

ل وە، ھوم دا بلیت بکم و بگڕیموە،ببۆجارک،ک ئیدی دەرفتی مانوەم تواو تواو تسک
چونک لسر من یارمتیت دەدەم،و ب نیوە نرخ بلیتکت بۆ دەبم،:خاوەنکی وتینوسینگیک،

ھر ئوی دیک رووم لھر شون کرد بت،دەنا .پساپۆرتکم پیشی خوندکاری زانکۆ نووسرا بوو
یان ما بدنا نعزبک ـ وات !؟انشاالل شایل معاک شی(تنیا .و داوای برتیل و سران بووەرووتاندنوە

بیست و  )ھیوادارین پارەت پ بت و خۆت بخورنی و نامانوێ وەڕست بکین پارەی خۆت بدە و بۆ
.فربووم

. ئا لمدا ھیچ درخیمان ندەکرد.تاک یادگار و چاکیتی تریشی خورادنی خۆش و ھرزان بایی بوو
بۆ منیش کینی دەیان کتبی باش بوو لسر کورد و زۆریم ب . ناسینی کۆم برادەر و ھاوری چاک

کتب لسر ئاو و کۆملگڵ . پۆستدا دەناردەوە بۆ برلین، ھندکیشی خۆم لگڵ خۆمدا ھنامن
لمدا ھندک جار درینی ھاوسرم لم قس .(مژوو و ھزریی نتوەیی و لکۆینوەی ئدەبی

...).دەیگووت کاتی کتب کین نیی،بمدەبوو،

ئو کاتانی . ل سوریادا بسر ھاتبرەنگ گل کسانی دیکش بسرھاتی لمی من تاتریان 
. ل فۆکخانوە دەگڕیندرانوەن ھروزۆر ھبو. ریش  شتی سیر سیرمان دەبیستلوێ بووم و دوات

. ھندێ ونی ل ناوشاری دیمشقدا گرتبووچووبوو ب ڤیدیۆ،ل دانیمارکوە گڕابۆوە،کوڕکی کورد،
.ردستانیان ھشت بگڕتوە بۆ کوگیراو ماوەیکی باش سرونگوومیان کرد و وابزانم دەریان کرد و ن

ئوان .رەنگ ل عراقی سددام حسینیشی تیپڕاند بتوەک سووریا،ی و موخابراتیوتی پۆلیس
ک بۆ مبستی رابوورادن زتر روویان ل سووریا دەکرد و برامبر ب تۆریستکانی وتانی کنداو،

..ی شی ندەکردل فرۆکخان کارکیان پ دەکرا،با ب دەواردەکرد،یانپارە حوکمی

شڕیکی خوناوی و نامرۆڤان ل سووریادا برپابووە،ملیۆنھا ساڵ زیاتر دەچ،٥ئستاش ئوە بۆ 
بس . مرۆ ل ڕووی مرۆڤبوونوە نیگرانئاوارەوە ھزاران ھزار کوژراو و ماکاولی  ل کوتۆتوە،

،یک ھکی راستیینی ساکلستینی با بووترێ سوریا و گلر حسابی پرسی فسی زۆرە لسا
بربرەکانی و دۆستی شورەوی  وبرەی خۆڕاگری،کوردی باشوور و باکوور بتایبت و زۆر پرسی دیکی



رەنگ بشک لوەی ئستا بسریاندا دت پاداشتی . و پرسگلکی ترەوە دەژین و دەخۆن و دادەدۆشن
و ئیستا دتوە سر ڕی  خکی دیک دەیان کرد و کردوویانخراپکارییکانیان بت،ک برامبر ب

. خۆیان


