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 >> وی پی ئکرنامم بزی ئاسمان بدات و کونی بکات،بگومب ک دەنووک لکۆتر دەش
.یکم دی،دەستپکی رۆمانک>>  ھناوەشتوە

رھم بلر دا،منک بۆ خور،چ بوارنووس وە،کدەبی دەبینکی ئرووی دەقرووب
ناھتوە،چاوێ بنووقن و پیایک چا ف بکات و ھناسی پشوودانکی ئارامبخش 



شکوە ..ھکوە پلیقس ن و رووداوەکان،بیی باس و دیمکارام ندە بر ھئاخر نووس
و جوان دەنخشن،خونر ناتوان بسانایی دەست ل گردەدات و تابلۆیکی ئمندە وورد
بناچاری ووروژنر و سراسۆکرن،رووداوەکان ھندەخوندنوە ھگرێ،بواتایکی تر 

.دەکاتتپلکشی دوای خۆی

وشیکی تر ک ئارەزوو دەکیت خرا چاوت ب وشیب لگڵ خوندنوەی ھر 
بزانی رستی داھاتوو چیی؟ ھر الپڕەیک تواو کیت،پاش ھر رستیک،حزدەبکوێ

دا نووسراوە و ھڕەی پاشتر چی تزوو بزانی الپ راقتیت،مدەک ک بند و ناونیشانر ب
ئمش ھونر و .گینی، ماخۆالنت تا دەگیت سر ناونیشان و بندکی ترکۆتایی دە

یرز و بادەبی بوتنی کاری ئرکلیسمی ست..

کوڕکی خکی گرەکی سرشقامی شاری سلمانی،کاری شۆفریی ل نوان سلمانی و 
چ و دوای رکوت و چارەنووس وا دەشکتوە،دی ب کچ ترکمانکدا دە..کرکووکدا دەکات

. ھاوسرگیریی بکنپکوەک کسوکاری ژنک رازی نابن ئم دوانبگرە و بردەیکی زۆر، 

ب پاوانی رۆمانک،ل سرەڕی ئم عشقدا ئازار و لدانکی زۆر دەخوات تا ،)فوئاد(
.ل ئاکامدا ل  کرکووک دەردەکرت..بگات) یولدزنوور(دلبرەکی 

نت و ،دکتۆر ئامۆژگاری دەکات ژن بھک دەبمانی تووشی دەردسل پاشان ل ... ویش بئ
فوئاد ھات،بب نام و ئیشارەت و ...(ئماس دنرکوتکی تری دراماتیکی ژنک بناوی 

)..٢٨ل ..دداری ،ھات و سلفکی ل دی دا و بردی

ل ھر دی ب . فوئاد ل سلمانی دەبت خاوەنی ژن و کچکی خنجیالن ب ناوی ئاسکۆڵ
دەستھ شقی یولدزنوورەوە کزەی لی عسو...

، رخرۆژگار وا وەردەچسوکاردواجار کچدەست کل فوئاد و ب تندێ و خۆی دەگھ
دەکون دنیای خۆشویستی ، زەماوەند ئنجام دەدەن و ئم جووت.خۆشویستکی شاد دەبت

خۆیان و ل چرکیکی ھستیاردا جووت دەبن و  منداک دنن دنیاوە و ناوی دەنن 
..زەینڵ یاخود ئاسۆ/زەینولعابدین

،شڕی ئران و ئراق سرھدەدات و فوئادیش وەک ھزارانی دیک ١٩٨٨ـ١٩٨٠سانی نوان 
فرەتییڕە نو شت بۆ ئاگری ئدەبر...

دەکوت بسر کۆستی ژن و ورۆژێ فوئاد ب مۆت دتوە بۆ ماکی کرکوکی
کارەساتدا الی خزووری زەینڵ لو رکوت وای، ... !!گوای لماوە بگاز سووتاون..خسویدا

نزتد و کارەساتقوربانی ئ تت و نابوی بۆ فوئاد. دەبشا شرانی و کنیگ کۆم،
چیرۆک بۆ ئیدی . تدەگات لرە ھموو شت بۆ ئو تواوبووەخمبارییوە و بدشکاوی دنن و 

ی ژنی بم الی ئاسکۆ..نیدەکات و زەینی ساوا ھدەگرێ و دەیھنتوە بۆ سلماخۆی ساز



ل کرکوکوە بۆ سلمانی،  کارەساتکی داملری گڕانوە:جۆرە باسک دەگتوە
و باوکی ئم مندا ساوای،ماون یان نا،ل ئم ملۆتکی دایکدیار نیی ویدابوو،ئوتومبیل رو

رووی مرۆییوە کات منیش لل دووری شونی کارەساتکوە بجمابوو، یان لبیریانچووە، 
ھناومتوە بۆ ئم مندام بجماوەم دۆزییوە،ھمگرتۆتوە و ل ری خودا و مرۆڤایتیدا

پیمان یشئماس. لدەننی)ئاسۆ(ھر لودا ناوی .کینئرە و ھوڵ دەدەین  بخوی ب
.وەک مندای خۆی گورەی بکات،دەدات

کان بدیل دەگیرێ و ب قۆناخکی پ ل ناخۆشی و بدەستی ئرانییفوئاد لبرەی
ئم دوورییش رەوتی ژیانی ئاسکۆڵ دەگۆڕێ و زۆر ب . دەردەسریدا ژیانی دیلی بسر دەبات

مردی دوور،وەک پشکۆی بتینی بن (.کولمرگی خریکی بڕکردنی خزان و ژیان دەبت
شمخۆ.نم دەتسووتوە،برمت ناکات٢٩ل .گ(

 یان، ئاسکۆڵ لخای درواستی زولرکاریگ ماس بدا،ئک ئاسکۆتورەبوونی ئاسۆ لدوای گ
ب ). ھیوا( برھمی ئم ھاوسرگیریی، منداک دەبت ناوی ل دەنن ..ئاسۆ مارە دەکات

...ھیوای گڕانوەی فوئادی باپیرە

داوەدا ودەکوێ بسر ئم رو،امزاندوای گڕانوەی فوئاد ل دیلتی ل ئران، زۆر تراژیدیائ
کدت و دنیای لبرچاو تاری،چخماخیک ب مشک و جستیداو تووشی شۆک دەبت و

.ھکانی خۆی بگرێبرگی گوناھوی بۆی ناکرێدەبت و چید

ساتوەختکیش ئاسۆ ھست بوە دەکات،ھاوسرگیریی لتک خوشکی خۆیدا بۆ ئنجام 
زۆر کوشندە دەبتوە،پ ب گرووی نفرەت ل خۆی دەکات یوی ئازارکی دەرووندراوە،رووبرو

.پاک بکاتوەپی کراوە/وناح مزنی کردوویتیبھر شوازک بت، خۆی لم گو دەیوێ

،دەکوت ڕێمال شفیق کۆ، برەو مزگوتیبیار دەدات، دوای ھنان و بردنکی زۆر،
بکن و چرایکی بدەن دەست دیاریی لم نھامتییی تیت کوتووە بۆتاوەکو رچارەیک
.بت دەرێ،ئاسۆی ژیانی داگیرکردووەلو شوەزەنگی

چیرۆکک تا ئرە ل خولگیکی کش کۆمیتییکاندا خول دەخوا و ب تراژیدیایکی 
رەھندەکانوە،بخستی کوشندەی ب ونوە و ب ھموو توانای نووسینوە و ل تواوی 

. باسکان،ورووژنران، دەخات بردەم خونر

 وە،ککلو باسگن تخۆوە دەگرێ، دەچ کی سیاسی بتسدواوە، سیما و خرە بل
،ل ئاکامی بادەستی گرووپگلکی سیاسییوە،بناوی تارمایییکی رەشی چکن و ھیواخسن

وەک دیاردەیکی نامۆی دوزم،ل ناوچکانی کوردستاندا سریان ئایین و جنگ بۆ خوا کردن، 
ھاوشانی ئمش تیشکک دەخات سر رەفتاری پۆلیسی تۆقنری ئم گرووپ،ک ب .ھداوە

،وەشاوانو ل ندە،زۆر کارامباوەڕی ب ی بپبخوارێ و پ تییاندا دەچستری جیکپ
کان بۆ خونککرادار و رەفتاریان ووازش زێ،بر رادەگوکردەوە و میتۆدەکانی ، ن ر لنخو

م گرووپاندان و ئازاردانی ئنجشکت،ئشیدا دل ب کموچ..



ئاسۆ ل، ی حیزبی ئیساتت ت بوە، قاچی دەبوتو مزگن ی دەخاتپ ر کسالمی ھ
ارەگانی خۆیان ل بناری شارەزوور گنن بیل چاوتروکانکدا، دەوە و ئوانیشی کوردیییسیاس

وەک، ئم بارەگایان تژین ل مال و موفتی و ئمیری ئفغانی و نودەوتی. و چیای سوورن
ب کۆمی فلتری ئامادەکاریدا ل ژر سردی پاشان.. ندەھارئبودوجان و قناوەکانی

بۆ ریشی : ەش،وەک دەنئم ئاسۆ بدبخت و چارەڕ. مشقی پدەکندا)ریازەی رۆح(
ھوی چارەسرکردنی ئو دەچ،سمیشی دەنت بان و ھموو دەستگیرۆیی و رنومایی و 

ـ دوای ئشکنجدان و سزا و لدان و تۆقاندن و سووکایتی ست ئاسۆ قوماوەقباعتی لدە
جنگاوەرکی خودا،،وەک دەقۆزنوە بۆ ئوەی ئاسۆچشتن و دەیان میتۆدی تریت ترسناکوەـ 

یاخود خواوەن /ئمش تاک کارک خواوەن .توەخۆی بتقنجستی خۆی بکات بۆمبایک و
رەزامندی لسر بت و بارتقای ئو گوناحی ئاسۆ کردوویتی تھنانوەی  ل بارەگای 

لری درینیش شاری ق و منارە،کۆن ھو..بکاتوەی ل گوناھکی پاکخودادا بۆ بکات و
.وەک ئامانجی شونی چاالکییک بۆ ئاسۆ دیاری دەکرت

بۆ ئنجامدانی کارەکی،شون و کاتی بۆ دیاری ،دوای ئامادەکاریی و مشقکی باشی ئاسۆ
شاری ی ھس، دەچت بازاڕکی میللیئیدی سروەخت ئاسۆ دەیوێ ب کارەک.دەکن

ئا لودا لووتی دەتقتوە ب لووتی فوئادی باوکی و . .ھولر و برەو الی کۆتر فرۆشکان
و ئیدی دەکوت بردەم لکدانوە ..قفزکی کۆتری بدەستوەی،ک ھیوای کوڕتی، منداکدا

...دووڕیانی بیاردانی ئنجامدان یاخود ندانی چاالکییک بۆ خودا

کرەکانی بۆ زامنکردن و سددەرسدی ۆستا و مشقپبم مام..لئاکامدا نایوێ کارەک بکات
دەستاوژکی تقاندنوە الی خۆیان دەھنوە،سات ،کارەک،ب شوازکی نھنیئنجامدانی

وە ،دەزانن ئاسۆ دوودمینی و سدوود ی،بکردنی کارەکجبج خۆیان ل ب نجپ
تانی خون دەکن و کۆم ئوناوە خبم جۆرە. کوشتارەک دەکندەنن و،دوگمکدا

گوای لسر داواکاری خودا بۆ الی خودا دەکن ئامانجی چکنی خۆیان،ک ـرۆحی بتاوان
نیانڕەوانـدەک

،وەکقینسانی ساتی روودانی تین رۆحی فوئادی باوک و ھیوای کوڕ و کھاوشانی ف
برزایی برەودەفێاڵ دەدات،لشقی بیشتاق کۆترکبستزمانی بتاوانی دیکی سڤیل،

:نووسر بم رستی کۆتایی ب  رۆمانکی دن...و شینایی ئاسمان

) مردن رزگار دەکات،یان رووحی ئاسۆ،تۆ ب وردا خۆی لی ھر باسو کۆترە بمزانی ئن
شت دەچھو بۆ ب ٣٠٦ل .زەین. (

...رۆمانکیکارەکتری کۆتر، کلیلی کردنوە و داخستنی دەرگای

..؟؟؟؟..تۆ ب ئوە رۆحی ئاسۆ بت بۆ بھشتی بن پدراو



لسر سرلونگی ئم دەکرن، رەنگ ئو دەستوتاقمی لم ژینگیدا پروەردەبوون و
 ئاسۆ، فوئادی باوک و ھیوای کوڕ بکوژن، ل ن، بتوانن بکاردەک تقرگیز ناتوانن ھیوای عھ

.بتاسننوەڕی پشکوتنژیان و با

مامۆستا جبار،وەک رۆماننووسکی خاوەن ئزموون، لرەشدا جارکی دیک ل قابی ھونرکی 
برز و تکنیکی سرکوتوواندا،بدەست پک و کۆتاییکی کاریگر دت میدانوە و پردە 

.لدوای پردەی باسکان دروست پکوە تقڵ تھدەدات

دەروخ، زەوی شق دەبات، ئسترەکان تار دەبن و رۆژ رووی خۆی دادەپۆش و ئاسمان 
کچی لم رۆژگارە پ ل ...مرۆڤکان کڕ و الڵ و نا بینا دەبن،رۆژی حشر برپا دەبت
ب ژیان و مرۆڤ و ،پتوکورەوەرییدا، نووسرکی ب سلیق و ھیوابخش و باوەڕ

ب قمکی زۆر جربزان، و دابدەین و نائومد بینو نای چۆکخۆشگوزەرانی، دێ
دەستی دەکوت راستکردنوەی ئاسمان و پکوە بستنوەی زەوی و ئاشتکردنوەی 
 وەر بوە و خولقاندنی  مرۆڤ وەک بوونچنینردەم خۆر و ھمی بینی ترەکان و راماستئ

ی بادانی کۆترە قھموو پکا ھاوشانی لشکی دروست و تواوەوە،تاوەکو)گوێ و چاو و دەم(
تاوان و نامرۆڤایتی،دەست ل ملی ژیانکی ئازاد و ھھاتنی ئاسۆیکی ،کی دەستیرزگاربووە

.نوەینوێ و  ئاییندەیکی تژی ل بختوەریی و خۆشویستی بب

 ،ر بگنیا تاقدا، تو کردەوە تیرۆریستی و دژە خوا و مرۆڤانکیش قوتاریگیالت نبووب
ھر بس بۆ ئوەی بت ب تۆوی ،و تاریکپرستانخی شمشر و بکوژ، لدەست ئو بتو 

ب باوەڕی خۆم .ئاسۆی ژیان ھر روونکوات، ..سرلنوێ شین بوونوەی زەمینی ژیان
:،ک دەبکاتان موکری،باشتر ئم پیام برجسترەنگ کۆپل شیعرکی رەوانشاد، کامر

ھرچی درەخت گی ت بردەن

نی ھیوای من ناسووتپوولپ

بای پاییز ھمووی ب جارێ ھڵ کن

نووردەی من ناوەر م خونچئ

چۆن ئوە رۆژە ئیبینم ھت

ئاواش دنیام ئگین ب ئاوات

رییھون مرھم بئ ،دانو نازدارەشایانی ئاماژە پدوای ئ، ی لورەیگ،وتنرکس
نا،وا بیارە،دەزگای ئندش خۆی، وەریبگت سر زمانی نوخۆی کوردستاندا بدەستیھ

دنیام،ل نوەندە جیھانییکاندا، پشوازییکی ب ونی لدەکرت و دەبت مایی . ئینگلیزی
تیو و ژیکدەبی کوردی ھو ئ بخانم باس و ...شانازی کترووداو و چارەنووس و ئاخر ئ



دیاردە ترسناک و مترسی و ھڕەشیی کرەسی ئم رۆمانن، گردراون ب ژیانی رۆژانی 
..سرتاسری دنیاو خمیھمووان و لم سردەمشدا بوونت باس و خواست

ھاوسات،وەرگانی ئم برھم بۆ زمان زیندووەکانی تری دنیا،ئمانی و فرەنسی و رووسی 
تکا ل نووسرە زمانزانکان دەکم،ئاوڕی ب ..ھتد،ئرککی پیرۆز و خزمتکی ب ھژمارە...

 ر لشتا ھدنیادا،ھ خی رۆمان،لو بای گنگ و پس وە،چونکم بوارە بدەنرۆش لپ
برەودای ..ردیی کوردییگزی روون و بپ کی بیامش پم رۆمانئ.

، ب بیری وورد و چاوی زیت و مرەکبی خستوە، ل نزیکوە و قمکی مامۆستا جباریش
کانای باسکوتووی،تککی ھخشمخۆر و ھیوابر و خوە، چاودی رووداوەکانرگج ل...

 ردەوامی لبار و ھیوای بی مامۆستا جکر و رەنگینبو مق کی تریش دەستخۆشی،لجار
ۆزبایی ل کتبخانی کوردی دەکم،ک لسر رەفکانی پیر.. خزمتکردندا بۆ دەخوازم

...     کاتکی شیاو بۆ ئم برھم ترخان دەجگی


