
  مر ھه ی هییم دووا  ئهیكان هییانكارڕۆ گی رباره ده
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ك و  هی وهش و به كه هیر كان ھه اندنهی ، راگه هییم دوا  ئهیكان كراوه رواننه چاوه  رووداوهیما ر بنه سه له
چاو   ره نهنا و كه  ئهیكش به  لهیمانیشتی نیت هیاریرپرس ت به نانه كات ته ده ئاراسته و پرسه ك ئهگوتار
  ؟یوورد ت به بیاندن چی  راگهیلۆستادا رئ پرسم له ت  دهناكر

 
 ی وه ئهۆب وه تهڕ گه  دهیش كه هیۆوانكراوبوون، ھڕ ر چاوهۆز هییم دوا  ئهیكان رووداوه كه هیمواتا من پ ره سه: م وه
ر ۆز ارهید!.  كردووه  نهیشید  سهۆك ب هی،  هیكردایكرا ب ده  كهی وه دا ئهین مه  تهی ژهدوورودر و ماوه  لهی كوردیت سته ده كه

 ی الیشتمانی نییت هییاریرپرس م به به! دات  گووتار دهیۆ خییند وه رژه به  و لهیۆ خیزوو ئاره ك به هیر ال ھه كه راسته
و  وساوه كپكراو و چه نگه  دهی نهیرۆ زی نه هیو ال ت، ئهو كه رده  دهیروون  داھاتوودا بهیژانۆر له كه هیمواان من پی وه ئه هیك

  !. هی و براوه رپرسه  بهی گووتارین ك خاوهچ گومانی ھب ت، بهداب گه  لهیكان زخراوهراو په
ان یك هیرال و ھه شه شبه به مه ئیاندنی راگه ت، چونكه بیت واھب اندن دهی  راگهیۆت رك بس چ كهی ھۆب هییئاسان ن

ان ی شهی تریوان  ئهیرچ ، ھه هییان نی تریكچ باكیت ھستاب ان وهیۆ خییند وه رژه كو به كان تاوه هییزبینن، حخو ك دهئاواز له
 یك هی وهش م به به!  وه ربوونه بهبوون و سیی شهی پیرداش وان بهن ته وتوونه ان كهیزبن ی حیر رمانبه ر فهژ ربهر و ژ بهس

 ی ره به ت له بیستان كان و وه هیی راستیرخستن  دهیی شهی پیك هی وهش نھا به نھا و ته ت تهب اندن دهی ه راگیۆ ریگشت
  !. وه تهنخوی ده ت و نهگر ده لیگو ش نهیس زب و كهی حیستراویب ستراو و نهیو  نهیككلك تهب وا ده رنا ئه گه لدا، ئه گه
 
ت  سه  دهۆب وه نهۆیزسۆپۆن ئ هیال له رپابووه كوردستان به  لهۆمر  ئهی هیكراس موید شه و كه ئه 

م  ند ئه ، تاچه وه تهدر كدهل كه شه  كهیر ادنهیرو بون دروستكه به وه شهیت سه ن ده هیال و له وه تهزرۆق ده
  ؟  راستهی مه دا كا مانه وان ئهن پرسم له ؟ ده دروسته ته حاله

 
م   ئهی وه مدانه وه هیۆرب ھه! تاوازبی جیموكراسی دیش  و كهیموكراسی دۆب وهن و ئ می ناسهپ هی وانه له: م وه

م  ده ندهر ھ م ھه ، بهیگشت به وه هییموكراسی دیماكان و بنه ناسهپ ومه دا ناكه رهمن ل ارهید. مۆت بو كه گران ده ارهیپرس
 ی باشووریكان ن ناوچهینكووبتر ك مه وه ش كهیانیرم  گهی ن و ناوچهرت ناكوژ زاران ئافره دا ھهیموكراسی دیك هی گه مهۆك له

شدا ییتاۆك له!.. تزناخرراو په هی وهو ش به! ن كه ده وه لیباس وهئ كه هی هییموكراسید شه و كه  ئهیو هم ه ر قهكوردستان و ژ
 بكات ی كه ته سته  دهییزگارت پارو هی ده هی ھه ستهئ  كهی ته سته و ده ست، ئه ده ت گرتنه سته ده له هییتیت بر اسهیس
 ۆان بیم كن، ئهل ر ھه  ھهی وه زتنهۆ قیكیر ردووال خه ھه هیۆرب ت، ھه سته  دهین خاوه تهت ببو هی ش دهینۆیسیزۆپۆو ئ

 نگ ، كه هییدروست نكوردستاندا   لهیاسی سیكت هچ حایھ! یشتنی گه پۆان بیشیو ت و ئهك بر نرخ ھه به وه مانه
ن ی تر بكه انهییت بابه ته و بابه  ئهیۆن گفتوگیتوان وكات ده  كورد، ئهیدار تمه اسهی سۆ جوودا بیدوو كار زنز بوونهیت و ب اسهیس

  ..تب  باشترم ھهیم و وه
 
 یپاراستن زهو ھ  ئهی نهیق  راستهیرك و ئه هی رگه شمه پیز ھیناو هی كوردستان ھه ك لهز ھۆم ئه 

زب ی حیند وه ه رژ  بهۆب زهو ھ ئه هی دا ترس ھهۆمر م له به هیی وه ته  نهیشیت و ئاسا للهی میند وه ه رژ به
  ك؟زبی حۆكراو ب روانه  چاوهیكر رووداو ر ھه گه ئه ت لهنركاربھ به
 

و  وه ته ربراوهیب  لهییۆ خی كه نهیق راسته كهر ئه رگه شمه، پ ستهیو نه گه  بهیك هییراست وه ، ئه هییترس ن وه ئه: م وه
 یت زاره ن وهیتتر سته دهب به رگه شمه پیت زاره من وه وه و رووه ر له ھه.. یت هیین خاوه  كهی زبهیو ح  ئهیوان پاسه ته بووه

 یت زاره ك وه نه هییتك هی و یتكات پار ده رگه شمه پیزھ به ه جووی وه زانم ئه ر باش دهۆز زانم، چونكه  كوردستان دهیباشوور
  !. رگه شمهپ
 
م  ، ئه وه ته سه ن ده هیال  لهیت هی زخستنهراو  پهیت هی ن ھهۆیزسۆپۆوام ئ رده به  كهی انهیی و گله ك لهك هی
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  ؟ ند دروسته تاچه ته حاله
 

ت  نانه ان تهیت ن بۆیسیزۆپۆ ئیدین، ئ ه ناكیگو به خات كه زدهراو په نانه هیس و ال و كه موو ئه ت ھه سته ده: م وه
 یزخستنراو په هیۆرب ھه.. یان دژمی یم گه ان لهی: ت ده كه هی ترسناكه پهیو پرنس ئه مه ، ئهیشۆ خی كه زبهی حیكندام ئه
 ی وه ردنهركی بۆب وه تهڕ گه ش ده مه ، ئه هی ئاشكرایككار وه تداره سته  دهیزبیردوو ح ن ھه هیال ن لهۆیسیزۆپۆئ

  ..ر رامبه  بهیرا گرتن له نه كورد و گوی وتووانه دواكه
 

ك و ت  حكومهی وه شانه لوه  ھهین داواۆیزسۆپۆ ئی وه  ئهی هیما تهن ببۆیزسۆپۆ ئیزخستنراو  پهێكر ده
نھا  ته وه  ئهیا ئامانجی؟ ئا كھاتووه كوردستان پیلك  خهینگ ده به ك بكات كهمر  ھهیت هیكاۆر سه

  كان؟ اردنه لبژ  ھهۆب وه رانه ر و گه ماوه  جهینگ  دهۆساب كردن بی حب وه نهیت ناب سه ده شتن بهی گه له
 

 ی ھاواریر وروبه  دهی تریكان چكهۆ و شاریمان سلیرا  سهیرك رده به له ژهۆن ریند چه هیین وه ت، ئهكر  ده به: م وه
و  ئه  كهی نگانه و ده ئه ت كهت بگووتركر ده هیۆرب ھه!  انهیمر  ھهییت هیكاۆر  و سهت مان و حكومه هڕ  پهی وه شاندنه وه ھه
ر  سه ان بهیرا خییانكارڕۆكان گ خهۆ و بارودیانكارڕۆ گیپ ت بهكر ، ده ناوهكھ پی هییت هیكاۆر ت و سه مان و حكومه هڕ په
  .تبگران لی گویجد م بهر  ھهییت هیكاۆر مان و چ سه هڕ ، چ پهت چ حكومه زانم كه  دهیستیور پۆ زیككار به هیۆب... تب
 
  ؟یۆ خیتك هیان ی ارهیرپرس  بهیا پارتی؟ ئاینیب دا دهیچ م له شه  شهی نهی كابیكان هیل نده  گهیكارۆھ
 
 یكان شهیر.. نمیب ر دهتر و دوورتقوو ش بهیتك هی و ی پارتیت خود نانه م و ته شه  شهی نهیكاب ر لهۆز كه شهمن ك: م وه
 ی ره كه چه وه  كوردهی خوازانه)یرزگار (ی وه  بزووتنهی دروستبوونیانی به ره به ر له  ھهی كوردیت سته  دهیی نده گه

 یحوكم  بهیپارت ارهید.. یۆم  ئهی ترسناكه م ئاسته ئه ته شتووهیی كو گه ، تاوه  كردووهی شه  كات گهیبوونڕ پهت و به كردووه
  . وه تهب و ده  ئهیووڕو ره كان به هیی  گلهی نهیرۆز رهول  ھهیم كه هی یحاكم  كهی وه ئه
 

ن ۆچ م رووداوانه  ئهی دواۆ تیرا به هی  ھهیتك هی و یوان پارتن  لهۆمر  ئهی هیجیسترات هیمانی و ھاوپه ئه
 یر گه ئه  لهینیب دا دهیچ له تنهو كهو ر  ئهی وه شاندنه لوه  ھهیانیا  زیت؟ ئاكر  دهۆ بی وه داچونهَ پ

  دا؟ وه شاندنه لوه ھه
 

ئاگادار  هییمانی و ھاوپه  ئهیكان هییكار ورده ش لهیتك هی و ی پارتی ت لووتكه نانه  تهیس م كه ك من كه  نهیرچ گه ئه: م وه
ان ڕۆ گی وه بزووتنه داكرا كه تی وه داچوونهپ و كاته ، ئه داكراوه تی وه داچوونهپ هییمانی و ھاوپه ئه كهم ده هیم من راموا به!  هیین
نجا   پهیرازوو وت و ته ركه ان بهیمان هڕ  پهیكان هیی كورسیرچاو  بهیك هی كرد و ژمارهیو الواز وه ته دوو له  كردهییتك هی

ر ۆ زیبوون نه رهۆو ج  لهیك هیینمای ھاوپه كه م گووتووه وه  تردا ئهی نهۆب شتر لهمن پ. نگ كرد  السهی جارانی نجاكه په به
و من  شتووهھی تدا نه حكومه له مان و نه هڕ په له ت نهب  ھهیموكراسی دیش  كهیرچ ھه هییمانی م ھاوپه ئه.. یبوون له باشتره

  ..م هییمانی و ھاوپه  ئهی وه شاندنه وه  ھهیواداریھ كهم ده
 

ئامانج ھاوكات  ته  كراوهیشدا پارت خهۆم د  چوون و لهی ژیندوتو تو ره  بهیمانسل له هییم دوا  ئهیكان رووداوه
  ؟ هی وه شانانهیپۆو خ پشت ئه  له كۆ تیرا به وه كاته تده ره و ئامانجه  ئهۆشاندان بیپۆ خیپشتن پاۆیزسۆپۆئ
 

 یژۆر له وه شهی پارتی ژووهم ه و ھه  ئهیۆھ ن و به وه شاندانانهیپۆو خ پشت ئه كان له هییسالمیان و ئڕۆگ وه هییایند به: م وه
ر  گه ران ئه شاندهیپۆدام خ هڕ و باوه من له.. كات ش دهیرترۆ زی شه  كرد و گهی شه كان گه شاندانهیپۆدا، خیر وهیبر فی17
و  ئه وته كه ده نه هی وهو ش  بهیستا پارت، ئ هیكردا  نهی قه  تهیك پارترج مه م به به هیان بسووتاندایشی پارتی گاكه باره
 .. وه رانهی قه
 

مان  رله ناو په نهبر ده وه انهیكان ره نه نوی گهر قام له ر شه  سهیكان ره ادا شهیدون  لهی گشتیك هی وهش به
  ؟ ندروسته ته ته و حاله ند ئه ؟ تاچه هی وانه چهو پ كوردستان ئه م له به
 

 ۆم ب ن، به موكرات بكهیوتوو و د شكه پیك هی گه مهۆ كیباس وهر ئ گه ئه ستهك نادرو هی ادهڕ تایكت هحا وه ئه ارهید: م وه
موو  و ھه  كوردستان لهیمان هڕ ك پهن چ جارم بپ.   ترهیكرۆج  كوردستان بهیمر ك ھه  وهیوتوو  دواكهیك هی گه مهۆك

 ی وه نهیچپت و لمان بانگ كردب هڕ  پهۆ بیشی بچووكیكر رمانبه ت فه نانه ر، تهیز ك وه ن، نه ده رووده  كهی انهیی نده گه
 ی نده  گهیڕ  ناچارن شهیك كات، خه نه هیی نده  و گهیموو دز و ھه ر ئه رامبه ك بهچ شتیمان ھ هڕ په كه.. تكرابل

ند  ت چهنیك ببپرسراو لیڕو كو هیی ن پیكنارید  كهۆ زانكیرچوو  دهیكنج  گهۆب هیین، ئاسان ن بكه وه كانه قامه شه له
 یت رھهۆ خی تهك، كام ونم  دهیو بوون بووه ر ھه قام ھه  شهیڕ اشدا شهیدن له!.. تب دواوه  بهیوان  پاسهیكر مه ھه
ن زارا ندا ھهۆھ ر له وبه مه ك لهمانگ.. تكر داده تیقام  شهیڕ ر شه ، ھه وتووه شكهموكرات و پیر دۆ زی وروپا ده ئه
  ..یرب ان دهییزا هڕان نایۆ خیكان  مافهۆكان و ب قامه ر شه سه كان ھاتنهۆ زانكیندكارخو
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  ؟ هییر چ سه ؟ چاره هیران پارتۆ و گیتك هیوان  نی هیح زه تهۆب ن كه هینھا ال ت تهی ست ناكه دا ھه خهۆم د له
 
 یی كوردستان قوربانیك خه.. كوژران بوون كه وانه  ئهیوربانكردن، ق لی قه  تهیپارت بوون كه نهو مندا ئه یقوربان: م وه
  . هیی نی قوربانیپارت..  تریچیو ھ كانه زبهیوان ح نیگورز هڕ  شهیم كه هی
   

ن ۆ چب ئه مه  ئهیزمیكانیبكات؟ مست پ ده وهكو له ستهیو پی چاكسازیكان نگاوه زتان ھهر  بهیرا به
  ؟ب

 
،  واره ندهخو  كورد نهییت هیركردا كات، سه ر ده سه چاره شهر كۆ گونجاو زینشو وار له نده گونجاو و خویس كه: م وه
ان یشكم م  تر، بهیچینباخ و ھیۆقات و ب ته ان كردووهی كه غهۆان رانكوچیكند ، ھه هی وه كانه شاخه ت بهزان ستاش وادهئ

!  بووێكو ت له مه ت ئهان بگووتریكان هڕ كوردستان و كویكان رهاردیمل رپرسه به ت بهب ده..  ناوهھ  ھهینگ جاران خراپتر ژه له
  .. وه ته ناكوژ مزووانه  بهی چاكسازیستی ویوا ئاگر رنا ئه گه ئه
 

  لیچ مه  ئهیراغ ، فه نراوهھ كنهستاش پو تا ئ هیمانیشتی نیگۆلی دایك هی ره به ستمان بهیودا پۆمر له
  ؟ وه تهو كه ئه
 
نم یب ترسناك ده ر بهۆز كه خهۆ، من بارود وه تهو كه ده لیرترۆ زیسكن و فرم خویبوون و نه هی وره  گهیك هییشاۆب مه ئه: م هو

.. تریبگان لیت گوب ن ده كه شاندان دهیپۆ خیش وانه ت و ئهكان بكر نه هیموو ال وان ھه نیگۆلین كات دیزووتر ت بهب و ده
  ..م كه كان ده هییزا هڕ نایرمتربوون  گهیشبوونوا پ رنا ئه گه و ئه هی وهڕ ش بهیزۆور  نهیكان نهۆداھاتوودا ب له
 
   كوردستان؟یستا ئی خهۆم د  ئهۆت بییتاۆ كیاریشناخود پی ییتاۆ كیرا
 
 یكان ارهیپرس ك لهك هی ك له ك وه ، نه هیی پارتی استهڕكان ئا  چاوهی نهیرۆ كوردستاندا زیستا ئی خهۆم د له: م وه
 كرد، یمان سلیزگاو پار ره  بهی وه  كرانهی شه دا بانگهی ازدهی سی نگرهۆك  لهیپارت.  هیی نی قوربانیپارت: شووتاندا وتتانپ

 ییت هیركردا  سهیندام ان دوو ئهیك  هیم ر  ھهیزگان پاریترچ بوو كه ه ن ھهیتر وره گه كه نگرهۆ كینجام رئه م سه به
 یی پارتییت هیركردا  سهیندام  ئهیرتر پشكۆان زیش   شهی كهیك بارزان نز  وهیك، گوند وه ر ئه رامبه به! وت ركه  بهییتپار
 یك  خهۆب وه  چوارهیلك ك بوو له شهیزاران ف  ھهی وه نهیخش دا بهیمانسل  لهی پارتی وه نجام كرانه رئه وت، سه ركه به

ت  نانه  كوردستان و تهی باشووریزموون  ئهۆب ساته ش كاره نده وه  ئهیمان سلیك  خهۆب هسات ند كاره چه مه ئه.. یمانسل
 ییۆ خییند تمه بهیمدا تار  ھهی تریزگاكانموو پار چاو ھه  لهیمان سلیشار! دا هیزگاو پار ش لهی پارتی وه  كرانهیخود
 یدیھ ن شهیم كه هیدان،  هیزگاو پار  لهی پارتیكان دهیھ  شهی نهیرۆ بگات، زیت وهیتوانی ستا نهكو ئ  تاوهیو پارت هی ھه
م   ئهیكان  رووداوهیۆھ به!   كردووهی شه و گه زراوه دا دامه هیزگاو پار  لهی پارتی، خود! دا بووه هیزگاو پار لول لهی  ئهیشڕۆش
 ب ت به بتوانی پارتیك هیگا ر باره تیكند سا  چهۆب مه سته ئه اند، تازهڕۆ دییمان سلیزگا پاریپارت وه هییدوا
دا  و شاره له وه وانه ق پاسه لهی دوو فه  بهی پارتی چواریت لكوه، ناشكر تهن بمیی ئاسووده ت بهر بتوانۆ زیككردنیزگارپار
ك و  شهیف ت كهربگ وانه  ئهۆ بێستبدات، گو ده ش لهی تری  ناوچهی وه ش ئه پی، پارت هی وه  من ئهیاریشنپ.  ! وه تهنبم
 و وشك ڕ ته م الفاوه نا ئهیگ ئه.. ان بكاتییئاشكرا دادگا  كرد بهیك خه ان لهی قه  تهیش وانه ردا باراندن و ئه سه  بهیرگ مه

 ی وانه چه پی تریكركار ھه.. تبگران لیبكات و گو كه و خه بووردن له لی داوایت پارتب ده. تنسووت ده وه كهپ
 .. وه تهنشك  خراپتردا دهیكسات كاره به كه گ، بارهۆالی و دیی بووردهل
 
   ره بنۆستكاردمان بۆ پی نه و2كان  مه ل وه گه له هیكات
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