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 یی بجه ه رفعت هه/ر زهپار...  وه ته سه ن ده هیال ان لهیزکردنراو و په  زاراوهی شهوان ک ن کان له هیورام هه
  م کارو نه  سته نه. تچ ك دهگا ت مهۆ کی رازهیت وشب ر ده رو به  سهت ب وویم ستهی س ك کهکات
   لهۆم ن ئهۆکو چ  روه هه. ن  بکه ه کتردا مامه هی ڵ  گه ن لهۆحکوم نازانن چ  مه  حاکم نه کراو نهم ل سته

و  کان وئه  زاراوهی شهر ک سه  لهێو و له ره ل که هی ماوه. دات وو دهڕدا  مه ئی که  حاکمه ب شتمانهین
 یرانیشنبۆڕان کردبوو، ی کوردستانیمان رله  بهی وروپا ئاراسته  ئه ورامان له  ههیرانیشنبۆڕ ی هی نامه

ت بار  مهۆان تیکتر هیز توندو بوختان وگومان ئامی ووتار کتر گرت وبه هی  ان لهیر نگه کوردستان سه
کت الی دیکس من که. بوون  زمان نهیڕۆ پسپ وانه چکام لهی بوو ه وه شتر ئهۆ خیمووش هه له. کرد ده
 یوا هڕ به شدایمان کات هه  له هی نیر گه کت وناوچهالی د وام بهك ب مسقای نده وه  ئهیچ م کهیورام هه
شدا یکان  زاراوهیرانی  قه له.  بکاتیت گوزار  و خزمهیکان  مافهیك داوار هڤ موو ده  ههیک زانم خه ده
  مان به که زموونه و ئه مه ئیشتمانی ن  چونکهینووس  نه و دوو گرووپه چکام لهی هیم دژ ك ووشه هی
 ڵ گه کانمان له هیستور  ودهیاسی س  مافهی ربهۆشتا زت هب  دهڕ پهردا ت گهیجگار کار ئیکناغۆق

 بوختان  نده رچه هه.  زمانی شهر ک سه کتر له هی  نهیرب تا به.  وه تهۆکرد  نهییکال هیراقدا  عیت حکوومه
     له  باشترهم پ وه ورکردنهدا ه ارهیست  هه ناغهۆم ق م له م به که هجه  لهیۆست  ئه هی خراپ خرایوگومان

   له ت چونکه سه  دهیۆست  ئه مه خه  ده رانانهی موو قه م هه  ئهیباۆم ئ به.  که خهۆ بارو دیز کردنۆئا
و  شهموو ک  و ههیزۆ ئایۆوخ استهڕم و که هی یاریر  پرس ت به سه ادا دهی دونیکم ستهیموو س هه
  .  کانه رانهی قه
 ی  زاراوهی ناساندنیرم  فهۆ کوردستان بیمان رله  بهۆان نارد بیک هی ورامان نامه  ههیرانیشنبۆڕ  استهڕ

 یر هڤ کان وده هیورام  هه هیان نی زمانی شها کین کان ته هیورام م هه م دا، بهر  ههیستوور  ده  لهیورام هه
. کان هیت گوزار موو خزمه  هه ان و لهیکان هموو ماف  هه ز کراون لهراو  پهیت واوه ته ورامان به هه
   دراوهان پیۆ درین  گفت و به نده وه  هاتوون ئهیدنائوم) ئس هی (یت ه حایکان تووش هیورام هه
  م  ر به  گه  ئه هیچ دوور نی ه  ماوه چ نهی ه ان بهیوا ب کراوه  نهج  به جیچی وه وه ر پرسانه ن به هیال له
ر  گه ئه. انیکان   مافهیر کردن  به سته  دهۆر ب  به  تر بگرنهین وشوێڕورامان   ههیرانیشنبۆڕوات  ب هی پ
  یکان هیزینف  وتهیعیشر کوو ته  وهینۆ کارتیرپرس  چوار به س  به هیان وایزب پیردوو ح ت و هه سه ده
   زوترهین با تاچدا چوو ه  هه  به وه ن ئه نگ بکه  دهورامان ب  ههیک عس خه  بهیمان زه
 ۆان بیفا ك وه  نه وانه ئه. نیورامان ن  ههیک  خهیر نهك تا دوور نوی نز وانه  ئه ، چونکه وه اندابچنهیۆخ به

توانن خانوو  ا ئهین  ته وانه ئه.  هیان نیشیۆ خی که س وکاره  کهۆان بیفا کو وه  به هیان نیۆ خی که ناوچه
  . ن ند بکه مه هو ان دهیۆن وخا بکیمپانۆ وکیو وزه
ت و   حکومهۆ نانوسن ب  نامانه رهۆوج  تر لهیکان ره هڤ کت ودهالی دیچۆت ب بکر ارهی و پرس  ئه هی وانه  له
 کوردستاندا  ت لهب ان ههیی قورسا  که هی  ههیک ره  سهیکالی دس. م مدا ده  وه من له. مان رله به
،  وانه  ئهی کوردستان هی  پارهی وهیت ون سه  دهی وهی ن  وه  ئهینیباد. یورام ، ههیرانۆ، سینیباد
  هیۆب.  ناکاتیکان  مافه  لهیرگر س به  که هیورام ا ههین  ته وه تهنم  دهی وه  ئهیت هی تری که وهیش نیرانۆس
کانمان   مافهی داوا انهی شارستانیک هی وهش و به  نامه ن به که ران ناچارمان دهیشنبۆڕ الوان وی مهئ

 ی وه  بزوتنهیژوو م  له هی ان ههیانیۆ خیند تمه بهی تای که ره هڤ ورامان و ده  ههیک ش خهیدواتر. نی بکه
 ڵتا  ئاشبهی، دوا  کورد بووهیکان رشهۆ شی النک شهیم  هه هی م ناوچه ئه.  کورددایل  گهی خوازیزگارڕ

 یاتر تووشی کوردستان زی تریکان ره هڤ موو ده  هه هل.  وه ته داوه  ههیر  سه هی  ناوچه ش لهڕۆ ش شهیم هه
م   راگواستن لهیسات  کاره1978 ی سا ن جار لهیم که هی ۆب.  دوژمنانداڵ  گه  له  بووه وه ووبوونهڕ ووبهڕ

 ی گه ج شهیم  ههیکان شه رکه ا سهی وچیخت  سهیایر جوگرف به ورامان له هه.  کرد پیست  ده وه هی ناوچه
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   له هیزب نی، حۆ ناوخیڕ  شهیدانی  مه  به انهین جار کردویند چه.  ش بووهیکان هی کورد زبهی حی ملمالن
   یم م و سته زویسالمی تا ئ گرهی ب وه هیلمانی ع است لهڕ یڕ وپه پ تا ئه  چهیڕ و په کوردستاندا له

 یچۆتر بی ئ  کوردهیل  گهیکان شهڕۆ شیست  دهیورامان سوتاو  ههیر هڤ ده. تکردب ورامان نه  ههیک  خه له
  .  بکاتیۆ خیکان  مافهینن داوایب وا نه هڕ ی ت پب ده
وامان ورامان ب  ههیک  خهی مهنم ئ ابگهڕ ی کوردستانیمان رله ت وبه  حکومه  به زانم که  ئهیستیو پ به
   ن و شوورا بووه نجومه  ئهیکار وامان به ب مهتددا ئ هڕ بنه  له مانهی ون هیت ن رهیش س عهیئ هڕ به
 ی گهڕ ت، لهب ورامان ده  ههیک  خهیکان هی داوا کارۆك ب هی وه م دانه ر وه هه. ها روه ستاش ههئ

   ت که ب وه ورامانه  ههیرانیشنبۆڕ یند ناوه
  ها روه هه. کات ورامان ده  ههیک  خهی کان  مافه  لهیکۆو داک هیوروپا  ئه له

  ورامان  ههیک  خهیکان مافه ک لهر  کهیرگر وبهك ر زهکو پار من وه
و  هی وه  پشته ان لهیکست کان ده هیورام  هه هیان وای پ  کهی رانه زهڕ به ره و نووسه  و ئهی کوردیت سه  دهۆب

  وون ڕن  که  ده وه ا بونهی جیداوا
. ورامان  ههیر شهۆک تیک خه ر به رامبه  به هی ستراوو دوژمنکارانه به  ههیکت مهۆ ت وه  ئه وه مه که ده

 دوا ووتار  مه وادارم ئهی ه هیۆ ب اوازهیکامان ج ا زاراوهین ن تهی کوردیل  گهین سه  رهیکش  به مه ئ چونکه
  تب
  . ن کتر بکه هی  بووردن له لیردوو ال داوا ت و هه بنوسر هی شهم ک ر ئه سه له
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