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  مین وف ئه الل ڕه جه... ریوانی کانی مامۆستای شۆڕشگ دشاد مه وسته هه
  

 تکۆشانی   ناو ژیانی پ له  بمه وه مه کی که  و زانیاریه کی بچکۆله ریه وه  بیره دا به ئه  خۆم نه م به ڕگه
کانی ببیستم  ریه روه و سهوست   ههواوی  ته وه ی هاوڕکانیه  ڕگه ن بوم لهڕوا چاوه، ریوانی مامۆستا مه

   دوو جاره وه ئه... ن که ر ده ندا گوزه کوردستا ڕوانیمان له ی چاوه وانه  پچه کان به  ڕوداوه وه داخه م به به
 پویستم  به منیش  نوسرێ بۆیه رگ ده  مه ر مامۆستای جوانه  سه بینم له ڕی کوردستان نتدا ئه  ماپه له

ک  تی و ڕۆشنبیری وه ی ئاسمانی کوردایه شه  گه ستره م ئه ر ئه سه  له مه ی هه ریه زانیا مه و که زانی ئه
ی  مامۆستا دشاد وانهگورد خوندکار بوم  ی هه  ئاماده  لهدا) 986 -985 ( سای  له-:نم یه خۆی بگه
ی پارتی ) 3 (تی ی خهرپرس باتی نھنی و به ریکی خه دا خه و سانه ی من له وه ر ئه به  له وه وته کوردی ده

بوو   هه وه مه و کاته  کاری ئه ندیان به یوه  په م که  بگه و ڕوداوانه مویست له دیموکراتی کوردستان بوم ئه
ڕۆژک ، کرد بۆی ک پرسیار ده ی کۆمه  خۆم ئاماده بوایه ی مامۆستا دشادیشمان هه رکاتک وانه هه

ڕزت و پارزگاری سلمانی  ی به رباره ی ڕویدا ده وه ت لهی وت هیچم بۆ باس بکه پرسیم مامۆستا نامه
م  ن نه ڕ بکه باوه (کان کرد و وتی موو خوندکاره هه و ڕوی له  ئه وه  بزانم بۆ هاتیته ستمه به نھا مه ته
گای ر رده به ی له و کاته خوارد به م ئه وال بوم خۆزگه ی له و کاته  بژیم ئه م شاره  و له توانی دور لره ئه
 ناخۆشترین  م به یویست ب خۆزگه و ئه ئه) کات م لده ره سکه ب داوای ته ره کی عه یه خاسه را قوات سه
موو  ب هه ده  که وه کرده  ده وه ر ئه سه ختی له دا مامۆستا جه و ساه له، خواست کانیش ده کاته

ک   منیش یه وه خونته  ده ڕۆژانهڕۆژک پرسی ک ،  وه کوردی التینی بنوسن و بخوننهکان  خوندکاره
 نوان دون و  سلمانی له ( وتم یه رچوو کامه ترین کتبی ده بی پی وتم تازه ستم هه ی ده وانه بوم له
ک   تۆ چ جیاوازیه واته  وتی که  وتم به  بینیوته ی تدایه ک ونه کۆمه *  نده وه  ئه ڕه وتی الپه) ئیمۆدا

کانم زۆر ببون   پرسیاره نده وه من ئه،  وسا خۆشتر بووه  ئه وسا و ئستا بگره وان سلمانی ئه ن بینی له ده
  ی چونه ستی کاتک نمره  ده  کۆتایی سای خوندندا لیستک پرسیارم دایه  مامۆستا ناچار بوم له له
و   ئه ی من وتی بچۆره ره  سه دا نازانم مامۆستابو یان نا هاته کانی ده گرت خانمک نمره رده کالۆریم وه به
یان   ئابونه و الوه  ئه چونه ئهکان   ئیتیحادیه  خوندکاره  جارێ وتم مامۆستا من ئیتیحادی نیم چونکه الوه
  ستم که  ده رهنا و دایه کی ده یه یدا نامه ناو جانتاکه  بۆ تۆ له کم پیه یه ڕاسپاردهزانم  دا وتی ئه ده

 ی هک نامه  مامۆستا من و پرسیاره بوم که دا نه ڕه و باوه ی له وه ر ئه به م بینی زۆر خۆشحاڵ بوم له که نامه
  دا که) 988 (سای  له وه داخه م به  به  بمابایه یه و نامه  ئه خۆزگهبوو  ینی هه به ک یه بیر ماب و ماوه له

  وتنه ڕوس که گه په ی ته  گوندی قه دان کتبی ترم له  و سه یه و نامه  ڕیزی پارتیدا ئه  بوم له گه ر پشمه
ل و نیشتمان  ویستی گه ی هاندانک بوو بۆ خۆشه وه  له  جگه که نامه، نفال و تانی ر شاوی ئه به

  وانه کک له  یه یان زۆر پویسته وه  خوندنه بی دابوو که ره ک کتبی کوردی و عه ه کۆم ی به ئاماژه
هید دکتۆر  ت شه تایبه  به وه ی سلمانی پارتیه ن ناوچه الیه من له) 989 (سای، بوو) برا کوژی (کتبی

 ناو شاری سلمانی  هو نردرامهلی  ماڵ عه  ئاگاداری کاک ئاکۆ چاوشین و کاک شه لی و کاک فازیل به عه
هۆی  م بۆ ناو شار به وه یشتنه  گه  به وه  ناوچه کان به  نھنیه ته ی خه وه  و گردانه وه رکردنه سه بۆ به
 ی زه فره ن مه  الیه و له ی شه) 11 (مای خۆماندا کاتژمر ندامانی پارتی له  ئه کک له تی یه خیانه

  له ی لبوو) د میرزا حمه  ئه کاوه (منی سلمانی تی چوم مامۆستا  ئه  له کهی  و ژوره ئه،  گیرام وه منه ئه
کی ناشیرینی تدا  یه  قسه شداریت کردووه  نواندنکدا به ڕیزت له م پرسی مامۆستا به مامۆستا کاوه

نگ و   دهواوی  ناته هۆی م به  بیانجنن به  ئه که  قسه  پی وتم وانیه  و بۆ وایه  چۆنه وه کرێ ئه ئه
زانی   پم ب ئه  وایکرد مامۆستا کاوه  و باسانه م قسه  بم ئه ستمه به مه، گوێ ر  به  وا دته وه کنیکه ته
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 و  وه گاکه  شیشی کونی ده رم نابوو به وام سه رده  به وه و کاته  له  گیراوه ریوانیش لره مامستا دشاد مه
 موو  هه  مرۆڤ به دا که  جگایه و  له وه م ببینمه که ستهوی ڕوان بوم بۆ جارکی تر مامۆستا خۆشه چاوه

بران بۆ لدان و   زۆرم دی ئه وه داخه م به کتر بون به ویستی یه  خۆشه وه جیاوازی بیر و بۆچونه
  . کردن دی نه ی خۆمم تیا به  مامۆستاکه هو هنرانه ئه
   ماوه  بیر نه م له که ڕه ی الپه ژماره* 
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