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 رێ،  وتینه رلین که  به ی ئراق له و بایۆزخانه ره ک و دوو، به ک یه ی باراندا، یه ھه  ژر ره له
وربانیانی کیاماباران و قی  واسینی ونه  ھه تر، به  ب چهشندکی  و ھه وه تره  چه ندک به ھه
م گوندنشین و کرکار و  رجه  سه  گوزارشی له ند درووشمک که گرتنی چه نفالکراو و ھه ئه
  ھا له روه کان بوون، ھه ی شۆڕشه نی کووره هم  سووته میشه ه ھ ی که وانه ر و ئه نجده ره
ک  نفال وه بت ئه ده" و "  ۆلۆکۆستی کوردهنفال ھ ئه. "کرد کان ده سوکاری نزیکی قوربانییه که

" نفال و کیمیابارن وتووانی ئه ی زیانلکه وه بووکردنه ره قه"و " لی کورد بناسرت جینۆسایدی گه
 کاتکدا جگای خۆشحای و   له م درووشمانه ئه" یاندنی تاوانبارن  دادگایی گه به"ھا  روه ھه
مان کات ترس  ی کورد بوون، ھه واکه  ره و دسۆزانی دۆزهکان  سوکاری قوربانییه ندی که زامه ره

کان   سیاسییه نه  الیه ندێ له تیدا درووست کرد، ھه یه تی جاشکۆمه سایه  دی زۆر که رزی له و له
اندان شژک پش خۆنیۆم ر هبوو، ب واویان ھه یی ته ئاماده  که  خۆنیشاندانه ر له تا رۆژک به

بوو،   نه ر ئاماده ک ھه نیش نه ندک الیه ، ھه وه ریان خۆیان دزییه سی نونه کهدک ن ه، ھ وه کشانه
تی و  ی جاشایه ناتۆره یانویست ناو و کانیان ده ندییه  بچووک و ناوه رپرسه  به ندک له کوو ھه به

 کوردی  مانه  ئه یاندبوو، که  گه  بایۆزخانه  پاڵ چاک، واشیان له نه تی کردنی کورد، بده دژایه
 رۆژک   تیاندایه  که کانکی ناو بایۆزخانه ت خه نانه  شونن، ته ن، گره که که تورکیان و په
و  ڵ ئه گه  له." وه ره  ده ره  و بیانکه که پشوازییان مه" فیری گوتبوو  سه ، به دیوه کوردستانی نه

ند  رمه زنی ھونه کی مه یه بژارده ا ھه دران، ھشت که باربردنی خۆنیشاندانه ی بۆ له نهو موو ھه ھه
ی  وه  له  جگه مه بوون، ئه س زیاتر ده  که70   له  بوون، که دهار و رۆشنبیرانی کورد ئام و نووسه

کی لبوو، پش  یه ند رۆژنامه کانی کورد سات و رۆژتیڤی و رادیۆی رۆژئاوا و چه ناه  که که
  دا ئاماده راسیمه و مه  له کردم، که ندی پوه انی پوهم ناوی ئه نووسکی به کاتژمرک رۆژنامه

 و داوای لبوردنی  وه ندی گرته  پوه دا جارکی دیکه که تای خۆنیشاندانه ره  سه م له بت، به ده
  مان به که راسیمه ستپکی مه ده. رگرتم فۆن لی وه له  ته ی به که کانی خۆنیشاندانه کرد و، زانیارییه

رزی   به نگ و به ک ده  یه به" ومی کوردزمان  قه وهار م قیب ھه ی ره ئه"یی کورد  وه هت مارشی نه
ند وتار  ستاین،  دواتر چه نفال و ژارباران وه کانی ئه کک بۆ گیانی قوربانییه خوند، پاشان خوله

  وتین که بوو، رککه ی ئامادهسڵ ھزی پۆل گه ک گفتوگۆ له یه دوای ماوه.  وه یڤ خوندرانه و په
رۆشنا "ڕز  ش خانمی به و دووانه  بۆ الی بایۆز، ئه وه  ژووره  بچنه راسیمه م مه شداری ئه دوو به

 گرتن و گوتی  ندی پوه تا پۆلیس پوه ره سه"  بوون ته م بابه ری ئه ی نووسه نده حمود و به مه
  رکی بایۆزخانه رمانبه ایی فه الی کۆنسوڵ، دو چینه  ده ، گوتمان؛ گرنگ نییه وێ نییه بایۆز له

  وێ ک ببینن؟  تانه ده:  و گوتی وه  خواره ھاته
  فیر جانابی سه
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  وێ بیبینن؟ تانه  ده نده بۆ چه

  ک  خوله ک بۆ ده  پنج خوله له
  رموون  فه باشه

   ژووری دیدار ڕین و چووینه ک دوو ھۆدا تپه  یه به
  خرھاتنی کردین  و بهنابی بایۆز ھات مک دانیشتن، جه دوای که

ر  ستانی به م وه مزانی به ند زووتر ده رچه  ناوی خۆییم پ ب، ھه تامن داوام ل  کرد که ره سه
  ، وه بیری بردبوومه رمابوون له هرلین و س باران و دووری رگا بۆ به

  ی تۆ تورکی؟ ، ئه ال ھاشمییه ناوم عه
و ئراقیم و خۆم  ی الی ئه و حسابه  ناوی نازانم، به  زۆر دگران بوو که وه دیاربوو بایۆز له

  : گوتم،وێ بیناسم م، یان نامه که  ده ه ھه
  خر کوردم نه

  ک؟ یه چ ناوچه
  سلمانی

  خربن  به باشه
  ین که سوپاست ده

  رموون فه
  ڕز بایۆزی به

  رۆشنا خانمیش خۆی ناساند
  من بوو الی  که دۆسییه  یڤم چونکه بوو من بپه  ده دووباره

 ھاوکاری  ری و کولتوورین به ماوه ندین رکخراوی جه ری چه  نونه ڕیز، ئمه بایۆزی به
 و  وه ره بیرخهم  لی کورد ـ چاک، ھاتووین ئه نفال و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به بجه ه ندی ھه ناوه

تی  رۆکایه  سه نینه یه  بگه وه زتهڕ ی به گه ر تین، له  و مرۆڤایه موویان ساده رمه  ھه  که داواکارییانه
ک  رمی وه فه نفال به ن، ئه مانه کانیشمان ئه داوا کارییه... ت و کۆماری ئراق دادگا و حکومه
   وه نه وتوون بده بووی زیانلکه ره لی کورد بناسن، قه جینۆسایدی گه

  . یه تدا ھه ی حکومه رنامه به  له وه ئه: بایۆز
  
  .لی کورد بکات  گه رمی داوای لبوردن له  فه ق بهتی ئرا وه ھا ده روه ھه
  

 جیاتی   له م ئوه همنم، ب ر واش ده ر بووم و ھه من خۆم ئۆپۆزۆسیۆن بووم و تکۆشه: بایۆز
یان  بجه ه نفال و ھه ی ئه کان، کشه تییه وه کان، نوده مانییه  ئه نده  ناوه بوو بچنه  ده بایۆزخانه

افی خۆی میاندندا   راگه  له بجه ه ند ھه رچه ، ھهیزانین موو ده ی ئراقی ھه و، ئمهر چا  به نه بخه
  .رگرت زیاتر وه



   زیاتر له ، ئمه  ژارباران کراوه  که  نییه بجه ه ر ھه ، بۆ زانینتان ھه  ھشتا ورانه بجه ه ڕز، ھه به
س   که450  سان له خ وهش، ، بالیسان وه ته  گوندمان دووچاری ھرشی کیمیایی بووه485

وسینان  داغ گوندی سه ره  قه یان خنکان، لهشکانی ه ت بادار و ئاژه نانه چوون ته رنه ککیشیان ده یه
،  ندین شونی دیکه شت و چه رده ر و شاناخس و سه ھید بوون، قزله س شه  که130  زیاتر له

کانی   بۆمبی فۆکه س به  که3000  ککدا زیاتر له ند خوله  چه  له  که ڕای بۆمبارانی بانه ره سه
  . یه زاران قوربانی ب ناومان ھه رانکرا و ھهیان شونی و  ده ھید بوون، ئمه ئراق شه

  .کرد  باسی بالیسانی ده مه حکه مۆ مه  ئه راسته
  نت خایه  ده  و درژه ، زۆر دمان پیی خۆش نییه که مه حکه مه

  . وه  زوو ببته ن، که که نت و کورد گوشار ده نا زۆر ناخایه
  .ھیوادارین وابت

  
کان،  مانییه  ئه نده  ناوه ته ، چووینه مان کردووه و جۆره ن چاالکی لهیا  ده ئمه: حمود رۆشنا مه

  کان کگرتووه  یه وه ته  نه ینه یبه ستین ده ش ناوه  مه مان، به رله می په رده کان، به ته زاره وه
  

دا نیم،  نهو داوای لبورد ڵ ئه گه  من له نده رچه ، ھه وایه کان ره تانم داواکارییه گه من خۆم له: بایۆز
 باشترین  وه زی دادگادان و ئه فه  قه ستا لهئ،  نجام داوه یان ئه و تاوانانه ی ئه وانه  ئه چونکه

  . ش کۆن بووه و شته کان، ئه ربانییهوس و کاری ق  بۆ که پاداشت و لبوردنه
  بوردنی لهست ساڵ داوای ل خر کۆن نابت، ئیتالیا دوای شه نه: م  وه وه  ھاتمه نده ئنجا به

 ئیسرائیل، داوای لبوردن ھیچ  مانیاش له  چین کرد، ئه لی لیبیا کرد، یابان داوای لبوردنی له گه
  . وه م ناکاته تی ئراق که وه ت و نرخی ده یبه  ھه له

چیت بۆ ئیسرائیل داوای لبوردن   ده مانیا که رۆککی ئه ر سه تا ئستاش، ھه ھه: حمود رۆشنا مه
  ،کات ده

بووی زیان و  ره  و قه موو ساه و ھه ، دوای ئه ، ب مانایه لیل کردنه  خۆزه وه ئه: بایۆز 
  . ناکات وه ی نوێ چ پویست به وه ندین نه دایکبوونی چه له
  : نده به
  . وه بته  نه  داھاتوودا دووباره یادبت تا له م له رده بت جینۆدسایدمان ھه ، ده وه وانه  پچه به
ک  ترسن وه م، مه خر ھاتن، باشتکتان بۆ داواکه ن، به سانه و که  ئه  ئوه مزانی که من نه: ۆزبای

  .ین ھری ت ناکه رژمی پشوو ژه
   وه خۆینه ر ئاو ده  ھه باشه

ترسی   مه ست به کرت، ھه دا ده ر بایۆزخانه به ن خۆنیشاندان له بین ده بیستم یان ده کاتک ده
  ندامیان لره  ئه م، که که  ده وه کانه  کوردییه  حیزبه ندی به ر پوه کسه بت، یه نم چۆن دهم، نازا که ده
   بن م جۆره  به  ئوه  که بیستووه ندن، من وام نه  کارمه  بایۆزخانه له



دی  رهبژا موویان ھه ستاون، ھه  وه ربارانه و به  له وه ره  ده یانبینی له ی ده وانه ز، ئهڕ بایۆزی به
ردھاوژ و   به وانه ر، ئه ند و رۆشنبیر و نووسه رمه  ھونه له" ن نخبه " کی کوردن واته خه

  شون نین گره
کی خۆتان  ر خه ڕاستی ھه ، به یه رگامان کراوه ، ده وه  ژووره وانیش بنه توانن ئه خربن ده زۆر به

خر،  هم من گوتم ن ، به که شوازیشیان مهر پ  ھیچ نین و ھه وانه منیان گوت ئه  به یه  لره که
  .نم یه گه کانتان ده  داواکارییه وه ته مانه  ئه ر خۆم بیانبینم و گویان لی بگرم، دنیابن به بت ھه ده

، بت کانیش نه ندی حیزبه زامه ستاوین جی ره  پی ھه ی ئمه و کاره نگبت ئه حمود، ره رۆشنا مه
   که گشتی خه داوای  وه م ئه به

،   چییه له سه بین تناگا مه  ده مان ئستا ئوه  ئه م ئاخر که ، به ش دیموکراتییه وه  ئاخر ئه راسته
  تن و دژی ئراقن وه یاری ده  نه ک جاران ئوه وه زانن وا ده

ی   نیوه ت، بگره ت و حکومه وه  دژی ده دژی ئراقین نه  نه خر ئمه نه: حمود رۆشنا مه
  ، واته یاندووه کان گه مانییه  ئه نده  ناوه مانی به  ئه شمان به م داواکارییانه تیش خۆمانین، ئه حکومه

  .وت زانن چیمان ده ک تۆ ده  وهشوانی ئه
بت دنیابن  تان ھه م داواکارییانه ش ئه ی شیعه ی، ئوه ر سبه گه ڕز ئه بایۆزی به:  نده به

  .ن که پشتگیرییتان ده
   کاتی خۆی خایاند و وادیار بوو که  زۆرتری لهنما که ستی و دیداره  ده  دایهمان که وه ره یرخهب

  .ین یشت و پی خۆش بوو زیاتر گفتوگۆ بکه بایۆز لمان تگه
  ، یه م کراوه رده ، ھه ، مای خۆتانه ی بایۆزخانه باره ده
   نده به

و  بی ره  عه دا، به ڕی بایۆزخانه  ماپه نیا له ، بۆ ته هرمیی ڕز، زمانی کوردی زمانی فه بایۆزی به
  ؟  زیاتر نییه یه ک وشه  یه که" کوردی"ی  وشه کشی له  کوردییه شه  و، به مانی نووسراوه ئه
خی پ  یم بایه  پیان ده تاوه ره  سه  له وانه تای ئه کانی خۆتان، خه  کورده نده  کارمه وه  ئه ره وه. 
مان لی  مک پاره م که ستۆ بگرت، به  ئه  له هک  کوردییه شه  به  که وه کمان بۆ ببیننهک ن و یه بده
  بت رگرت، زۆر گران نه وه
  .وت ر بتانه گه کرت ئه ن پیان ده ی لره وانه ر ئه وت، ھه ی ده ی پاره  که وه ڕز، ئه به
  کی به کانی خه  کاره ، ھیوادارین ئوه یه ان ھهی کی زۆر گازنده ، خه کانی دیکه  بایۆزخانه ز لهڕ به

  .ڕنن باشی راپه
  ر رازی نابن، ئمه کی ئراق ھه وا خه ، ئه وه مدیش خۆی زیندوو بته ر محه گه ھی ئه  وه کاکه

  . رای خۆتانمان بۆ بنووسن ک، تکایه موو الیه ڵ ھه گه ی ھاوکارین له ئاماده
  

 ھیچی  ت، ئمه که  کاتتان بگرین، سوپاس بۆ پشوازییه وت زیاتر له انه نام ز، ئمهڕ بایۆزی به
  . ماوه مان نه دیکه

  .نم یگه ت ده مانه  ئه یا بن بهن و دخربن زۆر به
  



  مائاوا
  .مان بوو که دیدارهی گفتوگۆ و   کورته مه ئه
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