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  رکوکی کی که هاوتییه.. ..تی لیوا شرکۆ سایه رکوکی و که رباز که قیژی سه قیژه

25-12-2006   
ژر   له وه ته  دا بوکراوه2006-12-5  وت له رچاو که ووتارکم به، ری کوردستان پۆستی ئازیزدا  ماپه له

، تی وتیدا یه که ره رکوکی نوسه ز کهربا سه. ) رچوون رکوکیش دز ده کانی که ره نته  عه پۆلیسه( ناونیشانی
  .   سوتاندووه وه که یه ڕو ووشکی به ته،  ب ئاگایانه

 هیوادارم  م که  بده ته م بابه ر ئه سه رنجک له ند سه ك یان چه یه وه ند روونکردنه هن چه   ئه وه  ئه  بۆیه
جکانی   نابه وتو قسه چه ه  هه لهندک  ی هه وه وه و راستکردنه خۆپداچوونه  هۆکارک بۆ به ببته
وێ  یه رو ده رچاوی خونه  به خاته رکوک ده ی پۆلیسی که تیڤانه کی نگه یه یدا ونه که  نوسینه له . رباز سه
و  وه گه به و به ت مانه ئه  و به مکی ئازاو راستگۆیه ه نی قه خاوه  بدات که کی ی وا نیشانی خه م ووتاره به

خسی  کی شه ندییه وه رژه و هیچ به مووی راسته یت هه و ده ی ئه وه ت وئه کوخۆی ده کان وه کوتومت شته
  . !   نگی دلره کاریدا کورنیه و ده  ئاست خراپه و چاوی له کردووه بوغرای نه

  تۆته کانی وکه منیه زگا ئه رکوک وده  پۆلیسی که دڵ ب له زۆر داخ له وێ که رده ده، یدا که  ووتاره له 
ی  لیقه سه ری به می نوسه ه ڵ قه گه  له  پم وایه که، ی سوک و ناشرین پیان و قسه ک ئیھانه کۆمه
ت وزاتی   وای لکردبت جورئه مه  ئه نگیشه ره.   وه ك ناخونته ردایه روه زا و واقیعی وراستگۆوکوردپه شاره
  ربۆیه هه! رگرتبت  وه وه رووی خۆیه  سه امۆژگاری لهیان ئ، ی خۆی بت قینه بوب ناوی راسته ی نه وه ئه
  به.  !وه رگیز سپی نابته  هه  که وه شی رووخساری خۆی بوکردۆته کی ره یه یدا ونه که پاڵ نوسینه له
تی  سایه م که به. نت  خۆی ده نگ ورووخسارک له چ ناوک وچ ره،  ت ئازاده نی بابه رحاڵ خاوه هه
ت  کانی ومیسداقییه ر پیته  سه باشی خاڵ بخاته  به وێ که که رده دا ده وه ری بور له وسهمی ن ه وقه
  . گرێ  هه وه خۆیه به

  یان له، ؟ جاش بووه، ؟ عس بووه ربازی به ئایا سه،  رباز رابوردووی چیه  نازانم سه که، وێ بم مه من ده
ک  وه،  ووتووه رکه م بۆ ده نده وه م ئه ؟ به، ....؟ یان بووه  رگه پشمه، ی رزگاری خوازی کوردستاندا وه جونه
  ته م بابه  ئه  که یه رم هه ئاواش باوه، رکوکم نی شاری که سه کی ره  خۆم هاوتییه زانم ودنیام له چۆن ده

ی  یارده د وه ویژدانه و به راستی و دروستی ودسۆزانه بت به وه  ئامانجی ئه  که رک نیه نووسینی نووسه
  . رکوك بت م خۆری باری ئستای که ی ودزی بپک وخه نده گه

 پاڵ لیوا شرکۆو  ته ی دراونه تانه و تۆمه ی ئه گه  به که،  وه  وابخونمه م ووتاره زۆرم پخۆش بوو ئه
ی لیوا  که پاڵ ونه ک له نه. ! وتایه رکه دا ده که  ووتاره له، تۆرهان ی لیوا که ک ونه هۆزانی کوڕی وه

، د بکرن دزناوزه ی بووترێ و به که نه سه  ره ماه  لیوا شرکۆو بنه  به لیقه ی ناشرین وب سه قسه تۆرهاندا
سکی   گیرفانی هیچ که ناچته! ) بو ئیسماعیل ئه{ ی م قسانه  ئه  ڕیشم وایه باوه. گرن  خۆیان دز ئه که
 ئاست  و نازان له چی ب ئاگایه کات وکه  کاچلخ ده ووڕش به (رباز یاری سه.  وه نه سه رکوکی ره که
  ستی به ده،  وه وه  وله یه  هۆزانی کوڕی لیوا شرکۆ توره رباز له سه.  پوچه ی لیوا شرکۆدامایه ماه بنه

وای ب  های ناڕه  هرشکی ره  کۆتایی دن و جۆره ژده وتن ونه پۆلیسی فریاکه  و به کردن کردووه ئیھانه
و هۆکاری  گه  به چونکه،  هرشانه   م جۆره  ئه  پم وایه رکوک دن که کانی که منییه زگا ئه  بۆ ده هگ به

  .  وه وته ی لناکه  شکست هیچی که  له جگه،  کۆنکریتی نیه
  م دره  به باوکی لیوا شرکۆوه ی خوالخوشبووی  که له الی کلی گۆڕه،  وه ربازه ی سه وانه پچه  من به
   : ده کانی جھشت و م که بۆ کوره که ست پده  ده شیعره

   ن رژن هیوای من ئوه زووخاو هه ن ن شیوه رگکۆم بۆم بکه  سه رنه وه
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   ن ته ئامانجی من بوو ئازادی وه چاو یدی کوردستان به بن خۆ نه
  منه ندین جار ئه چه که،  وه ته خشنراوی ماوه  نه ر به ی هه که ر کلی گۆره سه له،  ساڵ33ئستاش پاش 

  میشه وانیش ئامانجی باوکیان بۆ هه کانی وئه کوره کردن به بیانوو بۆگچه کان کردبوویان به عسیه به
گرتبووب شیر  مکی نه مت مه  ده نگه ره! نگی فه ربازه دا سه وکاته له تۆ که، رچاو گرت وکاریان بۆ کرد به له

   :م ش ده وه م ئه به، ییم که عس ورژمه  دژی بهر ئسقان من خۆم تا سه. بخوات
ی  ن بروانامه ندکیان ئستا خاوه  هه یاند که ی پگه وه ندین نه ك چه ک مامۆستایه  وه که،  مامی هۆزان

کی  یه ر عوزوفرقه گه ئه، مانن رله ندامی په رمانگاکانن و ئه ری فه روبه ی کۆن و به رگه رزو پشمه به
تی خۆی بکات و بیپارزێ  حمه دایکی ره  رگری له یتوانی به ت ده به هه، !!عس  بۆ به سۆز بوایهسی ود ئه

 ئارامگای  قی خۆشی له و جی هه وه ری نایه سه وه رحیله داخی ته  به که! رکوك که ن له که رحیلی نه تا ته
  . رار کرد رقه یوان به گردی سه
شی  که ماه لیوا شرکۆو بنه چوو پده،  رناوونازناوت بزانرابایه گه ئه،  شه ه تۆی هه، رباز ئاخر سه

وا  ئه،   کاری دادگاوه خاته ست نه ی ده که  کاری بۆده ی که و حزبه رج ئه مه دادگاو به ن له تت لبکه شکایه
ری  سه، رتوویکرێ ی گ و به رته  هانده ی که سه و که ستی بنی له ده وێ به ته ده ی که و قازانجه خۆ ئه

  . ر خوا براده ت ده که رمایه سه
مریکاو خانووی  ددام و ئه و فیدایی سه ی پروپووچ و عوزوفرقه و بوختان وقسه  ئیھانه ئاخر تۆ کۆمه

 ی 1991 هاری رینی به راپه ر له هه، رۆک جاش و سه ها عوزوفرقه زاره هه، تاد دادت نادات.... . و فه ره عه
، ندکیش فوی کردن و هه تی کورد عه رکردایه خابن سه د مه و سه وه داخه  به که،  وه انهم که بچاره له  گه

رمانگاکانی   فه  ئستاله وه ندکیشیان ئه هه! کداری شۆرشگریان لنان چه یان ناوی  زۆربه بگره
ن  ده کانیش ده نه کۆ عسیه ندێ به  هه  به کانت رگه رکرده  سه وه ن وئه که کوردستاندا حوکمی من وتۆ ده

ی دژی  که ر ڕاست ده گه تۆ ئه !ت؟  نایه ت لوه دا وورته یه م دیارده ئاست ئه ی بۆ له ئه، !رکار  سه وه رنه بگه
  زانی که تی وده نیه ده ت ومه ق و دیموکراتیه نگری هه رتیلیت ودۆست والیه ی ودزی وبه نده عس و گه به
، ترس وبور کی نه رکوکیه ک که  و وه  دادگاو برۆ ئازایانه وه ئه، وتتس رکوک ده یت ودت بۆ که ق ده هه
قید یادگارو  ر لیوا شرکۆو تۆرهان و عه سه داوای خۆت له! رکوکی بیت  که یه  گومانم هه نده رچه هه

  ره وبیانده تۆمار بکه، ری سه  له یه ت هه گه  به سک که رچ که میع یان هه قیب سه هۆزانی زابوت و نه
ی  ره  به ربه کی سه لیوایه، ک بیت نه.  وه  رزبکه ره به! م دلر بت رناکه ند باوه رچه هه، نگت دادگا و ده

ستخۆشیت  یاندا ده مه له که،  وه ر بوکردۆته رماوه کی شه یه گه ک به ییت وه که  خۆت ونه تورکمانی که
  .  نواندووه عس دانه ری بۆ به نیدا سهژیا  له  که  ریزی لیواشرکۆوه یته بخه، م که لده
  ره روه  کوردپه پیاوه  بچی به پم باشه، یت تی لیوا شرکۆ شاکر بگه خسییه شه وێ له ته ر ده  گه

هزی  ی الوازی وبه وه بۆ ئه. نشینی کرد؟ عس خانه  به1978 سای  کانی کۆیه بی بۆ له ناوداره
  نه مه ته  به  پیاوه برۆ له،  بزانی و پیاوه وستی ئه  هه  و باشتر لهوێ رکه ت بۆ ده و پیاوه تی ئه سایه که

فی کرد بۆ شاری   نه وه قییه خانه  له1969سای   بۆ شرکۆیان له قی بپرسه کانی خانه ره روه کوردپه
ددام  کانی دژی سه به ره  عه ته شره رۆک عه  سه ش برۆ له  ناسرییه  له  وه ؟خوارووی عیراق  له ناسرییه
 بچۆ بۆ  م پرسیارانه شدا دوای ئه به ؟   چۆن بووه  شاری ناسرییه  له فی کراوه  نه م پیاوه  ئه بپرسه

  .  م پیاوه تی ئه سایه ت وکه قیقه لماندنی حه سه
کو  به.  یدا نیه گه کم له ندییه وه رژه ر لیوا شرکۆدا ومن هیچ به سه  به دان نیه  پیاهه وه ره ی سه مه ئه

ویژدان  م و به ه ن قه کی خاوه  وناب خه ییه شووره،  گه ب به ق و تاوانبارکردنی مرۆڤ به شتی ناهه
، ڵ داوای لبوردنم گه م له به، ؟ نده نت چه مه رزت ته من نازانم به. نگ بن ئاستیدا بده ک له مه ئه وبه
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ر لیوا  رامبه به چت له یی ده کی ڕقن وکینهنووسینی مندا ت له که ووتاره، ن بیت مه ته ند به رچه هه
رکوک ولیوا  وێ باسی که ته رده ودوا گه مه  بۆ له  چاکتر وایه بۆیه. ی که واده شرکۆو خانه

قیژی پ   قیژه ی که نگه  ده  تۆنه م جۆره  ئه چونکه.  گره گروویان ل مه، یت ی بکه که ماه شرکۆوبنه
تۆ . !!) رکوکی بو ئیسماعیل که ئه ( گوت بۆ رادرێ تی نیه س تاقه و که شازو ناسازه زۆر نه، یت که ده
ید  خوالخۆشبوو سید شاکری سه ی واده ر خانه  سه وات کردۆته هرشکی ناره،  وه ناوکی خوازراوه به
   !رکوک بیت کی که  خه  که یه کیم و گومانیشم هه  حه

ر ئسقان  ناسم تا سه  خۆم ده چونکه،  رکوکی نوسیوه کی که  ناوی هاوتییه م به م نوسینه منیش ئه
ش  یه ماه و بنه و ئه  پناویدا کردووه باتم له رچاو خه نکی به مه م و ته و شاره کی ئه رکوکیم و خه که
م  رکوکی ئه کی که ک هاوتییه  وه ر بۆیه هه. کانیان ئاشنام لوسته هه ناسم وبه  ده وه چاک وخراپیه به

  ی ناشرین که و قسه ه وستی هه ندێ هه هه  له  که یه وه  ئه م نووسینه ستیشم له به مه،  م نووسیوه ووتاره
ق  می هه له قه و به وه ویژدانه ودوا به مه  بۆ له که،  وه مه وێ هۆشیارت بکه که ر چاو ده کتدا به ووتاره له

  . تی خۆت هندی تایب وه رژه می جۆری به له قه ک به وراستی بنوسیت نه
   

، ی  تبگه هاوکاریم کردبتی که، ی که ماه  لیوا شیرکۆو بنه ت به باره زانیاری خۆم سه مک به هیوادارم که
رپکراو  گرێ و چۆنیش باوه ر ده نگه  کودا له ربرین له ی نوسین و ئازادی راده لیقه هزی راستی و سه

 . بت؟ ده


