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  رآوآی  آه ئاواره... ) رچوون رآوآیش دز ده آانی آه ره نته  عه پولیسه( ناونیشانی  به  آهیآورآ رباز آه  آاك سهی آه ته ومك بو بابه
  ؟ی تری شونكیك رآوآی یان خه  آهیك ڕزت خه رباز به  سه م بزانم آاآه آه ز ده تادا حه ره  سه له
رآوآی  كی آه  پاڵ خه یته آه ت ده تومه  گه  ب به رآوك وبه وویت بو آه هات  آوه زانم له من چاك ده آه
و   وشه آردوه غه خویان قده ویان له  خهی آه فه ره شه  به كه رآوك و خه شاری آه  پناو  له رف آه  شه به
یم   بو چی دهیزان ه ئ م شاره  ئهی ئاسایشی پناوی پاراستن و له ر شه  سه نه آه ر روژ و روژ ئه  سه نه آه ئه

زانت لیوا شرآو  رآوك بت ئه  آهین سه  رهیك سك خه ر آه  ههی وه ر ئه به  له؟رآوك نیت  آهیك تو خه
ی  آه  وا بزانم گونده رآوآن آه  آهی شاری دانشتو وه یه  آه  لهی آه  ماه  و بنه  آیهی آور  وه آیه
  تا ئستا ماه  آرآوك بوون و ههی ناو شاری دانشتو یه ماه و بنه آرابوو ئه ڕزتان جارێ دروست نه به

 و چاك  ش زور جوان دیاره یه ماله بنه و  ئهی و گورستان  آویه زانیت له  و چاك ئه یان دیاره آه آونه
  هو قس ڕ به سن باوه رآوآی ره  آهیك  خه وه ر ئه  به  له ند آونیشه زانیت چه  و چاك ئه  آویه زانیت له ئه
و  زانیت ئه نابت چاك ئه  زور دورن وجه وه  راستیه  له ن چونكه نابت ناآه  جهی قانه له لق وبه حه
  آه رآوك  آهیك  بو خه زعیان دیاره  زور جوان حاڵ ووه  چونكه بونه دیش دز نه  دز نیین و قه یه ماه بنه
  .  بوه نه واری ك خونده  خهی  نیوه  زیاتر له ر و ماموستا بوونه رمانبه وان فه ختك ئه وه

 آورد یت  میله  آه وه داخه س به  واز ناهنت به م پیریه ت به  ده ت آه آه  جوانه سه ر قه  سه دمه ئینجا
م   ئه  نازانیت آه  لیوا شرآو شاآرهیناو  آه م زاته  ئهی تو رابوردو  چونكه ڕزتی تدایه ك به  وهی نمونه
   مالزم ولهی  پله  به  پولیس بووهیر فسه  و ئه  بووه رگه زن پشمه یلولی مه  شورشی ئهتای ره  سه  له زاته

 یر  سه  آهی وه ر ئه  به  وله  بووه آویه ی  پولیسی شاروچكهی رمانده  و فه ی رائد بووه  پله1978سای 
ك   وهیی پنوس فروشك ه و  له  تره وره نشین آرا وزاتی لیوا شرآو زور گه عس خانه وان بو به نه دانه
  ش چاك بزانیت آه وه م ئه آه زئه  حه وه. رآا دز ده شی به آه ماه  بنه وه. می بدا ه  قه  دز له ڕزت به به

  رت وه گه  پولیس دهیآان ر بنكه سه و به  ئه وانه ڕزت نستویت شه  آاتك به ترسه لیوا شرآو چاو نه
و  ره سر به  عه4 دوای آاتژمر  آانی تر آه رپرسه آو به ك وه  و نه بووه مادهو ئا ساتك ئه ر آاره  ههیآات له

و  شه12یانی تاآو   به30، 8 آاتژمر رآوك له  شاری آه رپرست له  و آام به وه رنه گه ولر ده سلمانی و هه
  ؟ بت  خوی دهیوام  ده له

رآوك   پولیسی آهیت رایه روبه  بهی  پاره ت بهی ڕزت ده  به  لیوا شرآو آهی آه ر ماه  سه بنه ئینجا
ی لیوا شرآو  آه  خانوهی وه ر ئه  به  له وه  راستیه آانت زور دورن له  راستی تو قسه  به وه  آردوتهین نوژه
زانیت   وخوت چاك ده  زور ئاسایی ترهی آه  دراوسیهی خانوو  له وه ن آرایه  ساڵ نوژه3 ی  ماوه  به آه
رآو له لیوا یمایه شنه ر یه گه  و ئه  آو ك پیت ئه آ مه رآویهی ماوا شت  ر ناآه  باوه  لم بزان

 لیوا ی آه ڵ ونه  گه  من زورم پ خوش بوو له  آرآوك ئاسایی ترهیآان رپرسه مو به  ههی ما  له چونكه
  ا شرآو  لیوییكی ما  ونه  خوت بوتكردبووهی آه ته ڵ بابه  گه  له تورهان آه

 پولیسی یت رایه روبه  پهیآان ره  و آومپیوته فه نه  قه یان تاخمه و ده  ئهی  و ونه وه ن آردنه  نوژهی دوا له
 یآان ك بزانت قسه  خهیو  بو ئه وه ته  خوی بوتبكردایهی بو مایت ت بردویه  خوت ده آرآوك آه

  .  دورن وه  راستیه ند له ڕزت چه به
 آوری یناز ناوی عد ت مالزم هوزان آه ك خوت ده  لیوا شرآو وهی  فیدائكه رآوره  سه ئینجا دمه

 2003تا سال   مالزم هوزان هه زانیت آه تو خوت چاك ئه. ك گه ب هیچ به  به دیكتاتورت ل ناوه
  شداربوونه رآوك به  آهیمو قوتابیان  هه عبی آه یش الشه  خولی جه  له شداری آردووه  به  وه قوتابی بووه

 ی بوچوون به  رآوك خوفروش بوونه  آهی شاریمو قوتابیان وا هه ش خوفروشتن بت ئه وه ر ئه گه تدا ئه
 ی پشووی آات بوو وله  خوش دهیران  گوزه ته به وا هه  ئه دام بوایهر مالزم هوزان فدائی  گه ڕزت و ئه به



 
www.kurdistannet.org 

  19:14 2006-12-30وروپا    ئهیند  ناوهیکات به

2 

   شانازیهیڕ وپه  ئه وه  من ئهی را  به  باشتر بكات وهی خویران زهتا گو چوو بو آركاری هه  ئه هاویندا نه
ت مالزم هوزان  ده  آه وه. ند بوو دام چه فدائی ی زانیت مووچه  خوت زور باش ده بو مالزم هوزان چونكه

 یك  خهی وه ر ئه  به زاند له  سنورت به  چونكه سته م لیردا بوه و من پیت ده  ئه  مبازیهیریك خه
 َبول   قهی مالزم هوزان  چون له آردوه بوڵ نه عسیان قه ست درژی به ده رآوك  شاری آهیف ره شه به
  .   ب زوا نیهیحمو  مه وا ئاگات له  نیت ئه م شاره  ئهین سه  رهیك  تو خه  چونكه وه  داخه م به  به؟ن آه ده
و  گكی ئه  چاره یم خوزگه ت پ ده نه وه  من ئه وه بو  عزو فرقه ی مالزم هوزان آه آه  مامه ت به باره سه

وا  عس ئه  بو به  و دسوز بوایه كی چاك بوایه وش عزو فرقه ر ئه گه  وئه بووایه تیت هه  آوردایه یه عزوفرقه
آو   آوردستاندا وه بوو له  ده وره رپرسكی گه  آوردستان یان به بوو له رمان ده ندام په وش ئستا ئه ئه
  . رپرسن  جاش به رات وآونه  مخابه  آونه ستا آهئ

   بو آورد و  رمه یم زور شه ت پ ده ونه مریككان من ئه میلی لیوا شرآو بو ئه  عه ت به باره ئینجا سه
  یلی   عمه آانمان به رپرسه ر بكا و به ك داگیرآه مریكا وه رآوك باسی ئه تیش بو آوردی آه  تایبه به
  س بویت  م آه آه ڕزت یه  به ت جونكه یه م قسه م بو ئه ڕزت ناآه  به یی له ین من گله م بدهل  قه وان له ئه
  .  پنوس فروشتن وتویته  ئستا آه مان بویه ندكانت نه وه رژه ند بویت وبه رمه ره دام زه ی رژیمی روخان له
و   ئه  وهیت  خویهی موك آسیه هو ت ر ئه تا ئستا هه  هه ی لیوا شرآو آه آسكه  ته ت به باره سه

سك  ر آه  و هه رآوآه  آهی هی پولیسیمو وا هه دهنت ئهیآار یبینی لیوا شرآو به  ده  آهی ئوتونبیالنه
  ی  آه ڕزت باسی ل ده ی به آسیه و ته لیوا شرآو به. هنیت  دهیآار وا به و ئه  جی ئه بته

وان  نه عس دانه ری بو به ن و سه آه ت ئه ن و خزمه ن بروانامه اوهمو ئستا خ یاند و هه  پگهیآان منداه
  . زانیت  چاك ده وه خوت ئه
  و  رآوك ئاگاداربت له  آهیك  خهی وه  بو ئه وه مه مت بده  من وه سه  به نده وه ڕز ئه  بهیرباز آاك سه
 یت آات و باسی آوردایه رآوك ده ه آیر  باسی ئاواهیو م ئه وره  گهی آه  فروشراون داخه  آهی پنوسانه

    وه آرده  بویان آودهی رات بو پاره  موخابهیل  ده  شراوهی پشكنینی خا آات پش چوار ساڵ له ده
     آهی سانه و آه  پاڵ ئه خاته ت ئه  تومه گه  ب به غدا ئستاش به  به چووه رات ده  موخابهی قه ره  وه به
 ی تریآان  چاو شاره  له وشی ئاسایشی باشه  زور ره پارزن آه  ده م شاره ئهروژ ئاسایشی  و و به شه به

  نوسرت له  پ دهیند وه ر ئه  فروشرا هه م پنووس آه به رآوك  آهیڵ شار  گه ن له  هاوشوه عیراق آه
  .  زیاتر هیچ نازانت بنوست وه

  ته مو تومه و هه  ئه دارم زورم پ ناخووش بوو آه ه ئاگ یه ماه و بنه له  رآوك وه  آهی شاریآو الوك من وه
 یوی  بو ئه وه گیرا و ومم دایه  خوم پ نه  لیوا شرآو خوی بویهی و زات یه ماه م بنه  پاڵ ئه آرابوه

  ت بارآرن به  تومه م شاره كی ئه  خه  پنوسیكی فروشراو آومه ك به نه راستكان رون و ئاشكرا بن
رآوآیم آاك  رباز آه ی من سه  ده  آه  آه م نازناوه  ئهین زانم خاوه من ئه  آهیت  تایبه  وبه كه ب به

  .  سه  به نده وه ئیتر ئه)  تسیر والكالب تنبح القافله (ت  ده یه بی هه ره ندكی عه رباز په سه
تان   چون رگه  چونكه وه بكنهم بو بو م ومه  ئه  سایتی آوردستان پوست آهیرستان رپه  سه هیوادارم له

خوازیت  وا ئه ت  دیموآراسیهیماآان بنه  وابزانم وه  بوبكاتهی خوی آه ته رباز بابه  آاك سه دا به
  بته دورنیت و نه  نهی آوردستان پوست خوی آه  چوانه  سایتهی وه  بو ئه وه  منیش بوبكنهی آه ومه

ست  خوازم و ده وتنتان بو ده رآه  سهی ئیتر هیوا گه  ب به  بهیك  خه  آردن بهیت بندگوك بو سوآایه
  .  نبیرانه رنیتی روشه  ئینتهیم میوان رده  هه  آه  جوانه م سایته م بو ئه آه خوشیتان ل ده
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