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  یی بجه ه  آانی هه...وه خونده ت باشتر ده آه وه ڕاپۆرته م دانه ری خۆزگه پش وه ڕز گوه پشده به
 
مك  وه (ی مندا نوسیوه له ژر ناوی آه ته م به بابه وه نوسینكی له) ری گوه پشده (ناوی ڕزك به به

یی آه  بجه ه ڕز آانی هه ی به آه بۆ پرسیاره
ئاخر پمان نان ئیمزاآان ئستا ت  ئه
  ) چاڵ آراون؟ به آوێ زینده له
ڕزه  م به وت بم خۆزگه ئه مه تا ده ره سه

مارگیری و  له پشدا به باشی و دوور له ده
ی منی به باشی  آه ته چون بابه هه

و  وته ئه آه ی نه وه بۆ ئه، وه ته بخوندایه
دا تی ی  آه ی آه له نوسینه ورانه ه گه هه
ی منی  آه ته ر بابه گه ڕزه ئه و به ئه. وتووه آه

  : یزانی وه ده بخوندایه
موتووه آوان ئیمزاآانی دژی  من نه -1

و  تایه ره  سهچونكه هشتا، هامتۆن
چاڵ بكرێ یان تۆزی ل بنیش؟ من به ڕوونی  به وامه ئیتر له آوێ زینده رده ی ئیمزا به وه آۆآردنه

قی  ش ده مه ئه. بدو ئۆجاالنم ڕز عه  ئیمزاآانی ڕیفراندۆم و ئازاد آردنی بهودای نوسیومه عه
چاڵ آراونو  ئاخر پمان نان ئیمزاآانی ڕیفراندۆم ئستا له آوێ زینده به. :دا آه مه له ڕاپۆرته آه قسه

ڕز  آردنی بهها ئیمزایانه آوان آه بۆ ئازاد  و ملیۆنه ردونیان ل نیشتووه؟ پمان نان ئه تۆزی گه
  وه؟ ئۆجاالن آۆآرانه

وت داآۆآی  یه دا ده م نوسینه  ژر ئهی نوسیوه یان له م نوسینه ڕزه به ناوی خۆی ئه م به نازانم ئه -2
م  وت بۆ ئه مه رحاڵ من ده هه به، تی آوردی بكات سه تی ده آانی سیاسه ته شكست خواردوه له سیاسه

 دووربین بیر ب تۆزێ دارو ڕۆژنامه نووس ده ت مه آه سیاسه وه مه كهران ڕون ب موو خونه و هه خانمه
ی پ  و پشته مریكا ئه زان آه ئه رۆك بارزانیش ده زانین و سه گینا ئمه خۆمان ده ئه، وه بكاته
می  غدا له وه ی له به آه وه ڕانه ڕز بارزانی دوای گه ش به مه وتنی ئه رآه سترت بۆ ڕاستی ده نابه
می پیه؟  ی هامتۆن ج به ج بكرێ آورد وه آه  ڕاپۆرتهر گه :آه پرسی اركی دوآتۆره شوآریهپرسی
ش  مه ئه، ین ده دا ده مانه رله م په ر له تی هه ر واب ئمه بیاری تایبه رمووی گه رۆك بارزانیش فه سه
م خانمه  بوایه ئه ده. ته آشاوه هو باب آشی بۆ ئه بارزانیش دوو ده وه هی پاشه ن آه  یه گه وه ده ئه
ت  ی آه له دونیای سیاسه وه كو ئه ور نابینت به  دهتدا ئاتیفه ی باش بزانیایه آه له سیاسه و ڕاستیه ئه

ت  آانی خۆی سیاسه ندییه  وه رژه ر آورد به پی به گه خۆ ئه. ندییه وه رژه به، یه و گرنگی هه خ دا بایه
  . ی ڕابردوو ده ی سه1975ك شكستی  بت وه هوا توشی شكست د آات ئه نه
، وه آاننه بییه ره ته عه وه  له دهیه ی لوبنان پشتیوانی هه آه ده، ڕزت باسی لوبنانت آردووه  به-3
حمودی  عیدی پیران تا شخ مه ر له شخ سه آانی آورد هه ت له بیر آردووه آه شۆڕشه وه ڕزت ئه ی به ئه
آتی  زی آۆماری مھاباد و شۆڕشی بارزانی تا شۆڕشی گون و شۆڕشی نوی یهلیكی آوردستان و قا مه

ی   بنچینهر سه وه له یمانكمان دۆزیبته ر هاوپه یاخود گه ر شاخو خۆی بووه؟ نای هه و په پگه
. یكات تی آورد ده رآردایه سهمۆ  ك ئه ندی وه وه رژه ك به پی به واآانمان بووه نه ی مافه ڕه قینه ڕاسته
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رك  بت سه ئه. تی پشتیئوانی آوردستان بۆ خۆی تابه وت زیاتر له آاری پشتیاوانی به ڕزت بته ر به گه
  . بكشیته ناو جیمۆرفۆلۆجیای آوردستان

، نییهرمی  آه فه ی ڕاپۆرته آه ده وت آه رده  دهدا وه آه له ت بۆ بارودۆزه آه ڕزت نا دوربینیه به -4
آانی آاتی  یری ڕوداوه ر زتر سه گه رمی؟ ئه بته فه و ڕاپۆرته نه  آه ئهآت پیه یه گه ڕزت به به ئایا

ی هامتۆندا هاتووه  آه ی له ڕاپۆرته و خانه آك له وت آه یه آه رده دواوه بكردبایه بۆت ده آه به ڕاپۆرته
نتاگۆن گرتبت  آانی په واه ر گوت بۆ هه تا گه وه دا ئه آه  له ناوچه مریكایه آانی ئه زده تر آردنی هزه

  . تای سای داهاتودا ره آرت له سه یت ده ی آووه وانه رباز ڕه د سه زارو پنسه وا دوو هه
نابت  آی دانه ره نجانم به توژكی سه یدا آه گۆوایه من گه آه خنه آات له ڕه وه ده ڕزی باس له  به-5
رمت آه  فه ك بارزانی ده بن وه آی ره نجان توژكی سه ب گه وه آردووه آه ده م به كو من ئاماژه به
 تی دا چۆنیه ستی من لره به نھا مه ته) موو شۆڕسكدا ڕمكن له هه ره سه (ران  خونهنجان یان توژی گه

وه  ن خۆمه الیه هآه منیش ل، بری خۆپیشاندان ی ئیمزا له وه نجانه له جگۆڕآی آۆآردنه ڕازی بونی گه
  . ن آه یان ده آه وه ته آانی نه هاتییه ی نه وه شداری له به دژاچونه م آه به آه نجانه ده و گه ستخۆشی له ده
یاری  ت آورد نه ی آه ده وه  بهآات ه ده آه یان خۆی هه گات له بارو دۆخه نازانم خۆی وا ت ده -7

مان آاتیشدا  م له هه یارمان به مان دیارییه آیه نه آه تهئمه له مژودا به پی جۆگرافیای و، زۆره
خنه گر زتر له باره  وابو پویسته ڕه آه، ن آانمان بیارمان بۆ بده یاره نیشتوین تا نه نه وسان دا سته ده

  . و زتر دووربین بت وه وه به قودا بچته آانه ڕامیارییه
نھا ڕكالم  ی من بینیم ته وه ئه، ڕزتدا بونیان نیه آانی به خنه ش له ڕه وه م ڕونكردنانه نده ئه رچه هه

ش  وه م ئاماژه به آه ز ئه حه، وه ی منه آه ته ڕزتان وه زۆر دوور بو له بابه ی به آه نده آردن بو بۆ ناوه
ری  هلیكترۆنی له ڕی ماپ ی ئه و خۆشم به نامه و ئیمزایانه ی ئه وه م آه من ئاگادارم له آۆآردنه بكه
آه  ته و پش چونی بابه ره ستی من تین و گوڕكی زتره بۆ به به م مه به. وه ئیمزام ناردووه آانه نگه ده

  . به خۆپیشاندان
مومان  بت ئمه به هه آه ده وت بم مه آاری وه ده خنه و ڕه خنه مه ملمالنی ڕه وت خۆم بخه من نامه

وه ،  ڕامیارییه ژه نگه م ته مان له آه ته رچونی میلله ك بۆ ده یه  چارهی ڕگه وه هاوبیر بین له دۆزینه
ی من بۆ  آه ڕزت بو له ڕاپۆرته ی به آه ه شتنه هه ی تگه وه نھا ڕونكردنه ش ته مه م وه نوسینی ئه

  . ڕزیشت ی به آه خنه و ڕه ستایه ر ده ی منیان له به آه رانیش ڕاپۆرته خونه. ران خونه
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