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  رمان ال فه مه ... !!ی ریفۆرم و نوخوازی واری و پرۆسه ی کورده کۆمه
  
 ساڵ   دوانزه 12ڵ   گه ین له ک بکه ازیهاووێ جی واری و بمانه ی کورده  کۆمه دا بوانینه مه رده م سه ر له گه
 ئاسانی  انت بهتو  دهش  مرۆڤی سادهت نانه  تهرچاون بهق و  زه کان هند زۆر و جیاوازیه. ر و به مه له
 و وانین پی ت ککیش به ر یه هه. کشت ب نوانیاندا له ستنیشانیان بکات و سنوری دیار و ئاشکرا ده

  : بۆ نموونه. تبکایان بۆ  ی خۆی ئاماژهلزانینی
 پاک و  سته و ده موخابن بۆ ئه" بکش و بت  ر ئاخ هه کسه  یه نگه ن ره مه  ته  پیاوکی به

چوو  ر ده  ده وه که ر یه سه روحمان به، ی جاران هیتی یهدراوس"   
  

 وه  پکهموو هه، ک برا وا بووین موو وه هه، ت جۆرکی تر بوو جاران ئیسالمیه" ک بت  یهال مه  یان
  . "ی ئستا یه وه قاندنه ربین و تۆقاندن و خۆ ته سه م دوور له، وت  مزگه چوینه ده
  ن ای

مامۆستای ، م باش بوو که خوندنهم  به.... را و همد  جاران نه ی که وه ڵ ئه گه  له" خوندکارک بت 
  . " بوو باغ نه ه م هند قه که پۆله، گرت رده رتوکم وه  کاتی خۆی په له، بوو باشم هه

  یا
، ک م ده هک ویه زه، کرد ی خۆم کاری خۆم ده که  گونده رزیش بوو له ترس و له جاران به" جوتیارک بت 

   چ تام و چژێ له،  چۆن بژیم ی پیرژنانه  مووچه به، م  چیبکه م چوار دیواره  نوان ئه م ئستا له به
  . "ی   روحم بکه خوایه، م که و وت ده م وت و ئه کیلۆ ماست و نیسک و نۆکی ئه

  یا 
برد بۆ  کم ده یه  ناملکه وه ترسه ی و به دسۆز ند به چه" ک بت  یه رگه ندامکی حیزبک یان پشمه  ئه

کانم قبوڵ  ره ی براده خنه چۆن ره،  شان و کۆ دا به کانم ده  کتبه نگ و تاقم و کۆه چۆن تفه. م هاوڕکه
ر ببوایا بۆ   نانک و دینارک گه پاروه.  ی هرش دام بن سته  ده  لهوه پاڕامه م ده که  لپرسراوه له. کرد ده
. هتد... داین نانیان ده،  وه یانشاردینه ده،  وه کردینه رگایان ل ده کان چۆن ده  جوتیاره ماه، بووموان  هه

 گوندکدا  یان له، '  ماڵ نیه  پیاومان له  کاکهل وه 'وت پمان بن که م ڕکده زۆر که، ندێ جار یان هه
 ماستاو بۆ کاک فن و ئاویش بۆ ' تب پش  ک یان پیاوکی سنگ له وت کوخایه که جار جار رک ده

  "' ت ماعه  جه
  یان
ر ببینت  ووروبه کات ده زده حه، ری خۆی وروبه  ده ڕوانته و ده وه کاته م چاو ده رده نجکی هۆشیاری سه  گه
م  به. تی بکات  و دژایه وه ڕته گه ک لی هه نه، کانی بۆ دابین بکات پداویستیه،  وه شی بۆ بکاته باوه
  وێ به یانه ده ی که و واقیعه ه ئ هیوای گۆڕینی به، ی دا  گه له و زۆرانبازی  ملمالنی وته که بوو ده  وا نه که

و  ی ئه وه ڕانه گه،  پش ی هاتۆته ته رفه و ده دانی ئه هستن  ده  هیوای له به. پنن ریدا بسه سه زۆر به
  . موان دی ژیانک بۆ هه  هیوای هنانه به،  یوهی وتیان داب ه الش  زۆر له ی به شانه به
  یا 
.   بینینی ئمه دان و نه گونه،  خۆدابان"  بت پم وایه، وه  توان و بیرکاتهر  گهک یه رکرده سه

....  م ئاواتانه دی ئه  هنانه رگر له.   انهیی و گازند  گلهم  ئهموو هه.   انه ئاخم  ئهموو  هه هۆی ته بوونه
   "تده



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 30-12-2006 15:38 

2 

ک  فتاریش وه ره، ن و تاکه ئهفتاری   رهشی که رهاویشته  دهون  ی تاکی کۆمه وه  بیرکردنه مانه موو ئه هه
   مرۆڤ له چوونکه.  هی زگماکیش نی زاده  و ه هاتوو  نه وه  ئاسمانه  و لهیی خودی خۆ  لهکی مادی یه دیارده

ی  رهاویشته  دهفتار ره.  وه ڕانگزییه وشتی شه  ره  له دووره،  زمانه سته ویست و به بت خۆشه دایک ده
ستی تی  یش ده کۆمه، کات ست پ ده  ده وه  ماه ی له که ردی بناغه به،  نه  درژ خایهی ده ر روه  پهی پرۆسه

   لهمۆ  ئهیاری پکردنهم  ئه.  ن که زگاکان یاری پ ده داموده  سیاسیاکان و  پارتهزۆر جاریش، خات ده
   بوون بهب بوا. ڵ  تاک و کۆمهکانی فتاره و ره وه بیرکردنه ر  سه رچاوی کردۆته ری به تان کاریگهکوردس
و   مرۆڤی کورد له ش له  به نینی  میوان زا  هۆی خۆ به ش بۆته مه ئه،   که و ئاینده مه رده  سه خۆو به
یدا بت و  که گه  نو توره م له هژند  دات نانی چه  دهڵ و هه  جارانی ئاسا بۆیه. ژی ی لی ده شونه

  . ی ال دروست ببت ریانه ی کۆچه وه بیرکردنه
 دوای  بوایا له ی ده نگاوه و هه ئه. نگاوی جدی بۆ بنرت  هه و پویستیشه ره سه  قابلی چاره یه م دیارده ئه

  به،  وه  چوونه خۆدا پویست به  م که نگاوی یه هه. ستی پ بکردبایا  ده وه  که1991ڕینی  راپه
.  م کاره ت به ی تایبه نه  الیه مه کی زانستی هه یه زگایه  ری ده  لهکات  ده  ی همنانه وه ژاچوونهگ

سانی ریفۆرمخواز و نوخواز پاش   که پویسته، تیه وایه ته رککی نه  ئه ش زگایه م ده نی ئهزراند دامه
  . سن  هه رکه م ئه  به بگۆڕن و واقعه وێ ئه یانه  ده وگۆڕن ی خۆیان ده وه ئه

داون ، ست پاکی ده، م پاکی ده،   وتی جوانه س وکه هه،   فتار باشه سی ره  که و نوخوازیشریفۆرمخواز
.  ترس و راستگۆیه چاو نه، ی ته  خۆیه م نازان و بوای به که  خۆی به مرۆڤکه.  رابردوو پاکه،  پاکیه
زگا  ڵ و داموده ندارتی و ماداری باشی کۆمه توانن خاوه ن ئستا دهکش ده ی ئاخ هه وانه موو ئه هه

  . بت ش باشتر ده و ئاینده رچاویش روونه به. ن کان بکه حیزبی و حکومیه
Siver575@hotmail. com   

  


