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  ژار خۆشناو هه ... فا ال مسته مه  ت به باره  سهید قادر مال سه آه.  بۆ د آورتآی تبینیه

  
  ئیتالیا

0Hhajarkhoshnaw@hotmail. com  
  كو ب به  هه تركی ت ر بابه آان یا هه  سیاسیه  زانسته ایی له دآتۆر  آه  نیه سه و آه دار ئه تمه سیاسه

آی  مایه ند بنه  چه  بهآا و دار دروست ده تمه ك سیاسه یهما ند بنه  چه  وایهیی ندازه آی ئه یه ك شوه وه
  . چ ده  ڕوه ك به) Resources (گشت، ت سیاسهبۆ تریش 

 ئازاد  ت به باره  سهرخان آرابوو  میدیای آوردی بۆ ته شك له آی زۆر به یه  ماوه ید قادر آه مال سه آه. د
ی  آچك گیریم له یوت من به  ده و نووسینانه آ له  یه له  ند نووسینكی بوآردوه ی چه و آاته ئه. آردنی
خۆ ب  مكی ناڕاسته  وه  لهمن! آاری بن ك سیخور به تی وه وا ئیسرائیل ویستیه  آه  آردوهمسری

   به و شته  دی ئه  تۆش تازه  سیخوری ئیسرائیله وه آانیه مه هره  ئهی و خۆی ك به ی ووتم موبارهناوهنان
 سایتی پوآئۆنین و   له آه.  ندیه  چه رداغی گوژی به رێ په  بی ئه  وایه وه ك ئه  وهی  ده ئمه
  . " دالی باپیر ال آركار و عه  نوان مه  له ك نیه هیچ جیاوازیه" ناوی   به وه آان بوآرایه نگه ده

، ی پارتی آرد آی زۆر توندم ئاراسته یه خنه س بووم ڕه م آه آه  یه موایهپ،  آوردستان گیرا  له دواتر آه
تكی تر  ند بابه دواتر چه.  وه آان بوآرایه نگه  سایتی ده  له آه "ید قادر مال سه یانی باش آه به"ناوی  به
ی  وانه  ئهموو شداری هه  به و آرد بۆ ئازاد آردنیاشممپانی آهپاشان .  وه  آوردستان پۆست بوآرانه  له آه

  ر ده  ڤالتهك وه. سكم موو آه ربینی هه ڵ ئازادی و ڕاده گه من له. ی ئازاد بكرێ وه  آرد بۆ ئهتریشم
ی تۆ بیروبۆچوونی  وه خشم بۆ ئه به بم گیانی خۆم م ئاماده  تۆ دا نیم بهڵ بیروبۆچونی گه ر له گه ئه"

مون فرۆشك  یا سهبگرێ ر تۆ  گه  ئه یه ه هه یاخود چاآتر بین پاراستن  پارتی پموایه. "رببی خۆت ده
 خۆی  تر ب آه وره  گه وه ب آاری زۆر له كو ده به. دا سك جنو ده یاخود آه،  یه هه) ڕیش (ر ڕدنی گه ئه
  . كو ئاسایش بوو بوو به  پاراستن نه هو  دخۆشیه به.  متره  هیچ آه  له ریك بكات آه  خه وه  شتكه به
و   ئه یشتۆته  پارتیش گهچونكه. ر هیچ شت سه  له وه رگیز ناگیرته رگیزاو هه  هه مال ئازاد آرا تازه آه. د

  وا ئمه ی آه و پارتیه م ئه ه ب ك پویست نیه ر چی وه گه ب ئه  و گۆڕان هه ت فافیه  شه  بوای به یه پله
  .   زۆر گۆڕاوهمانناسی ده

موو شوازكی   هه و به گرتن  خنه  دوای ڕه ك زیاتر دژی پارتیم و به آتییه موو یه  هه آتیم له  یه من آه
م  آه تی ده  پارتی نزیكم و دۆستایه ك زیاتر له آتیه موو یه  هه آم له آتیه من یه، م آه تی ده دروست دژایه

 نوانیان داناچ من  ك به یه ردیله كو گه ك مو به نه پارتیآتیی و  یه آاتی  له.  وه بمه و لی نزیك ده
  آتیی له زانم تا یه  مافكی سروشتی خۆم ده ش به وه ئه، وه مه رپچی ده گرم و به  پارتی ده  له خنه ڕه

 پارتیش  وه.  ه گونجاو  آات و ساتی آی دروست و له یه  شوه ب به  آاری من ده وه یاندن دامن ئه ڕاگه
م  به.  یه  هه موو جیھانه  هه  له آه،  ری دوو پارته ڕآابه  مه ئهكو  تی تبگا به  دوژمنایه  به مه ناب ئه

ڕی  و په  به آهرمانی پارتی دابم   ژر فه له  نگه و آات ڕه  شونكی ترم دان ئه آتیی له ر یه گه ئه
ندامانی خۆیان وا  و دوا ئه مه آتی له آورتی پارتی و یه  به. م ده نجام ده م ئه آه  آاره وه هدسۆزی

ندامی  ئه، ی آورد وه ته ت آردنی آوردستان و نه  بۆ خزمه آتی دروست بووه یه او ن آه آه  ده رده روه په
  هماآانیشی آ بنه،  آه  ده له گهم  ئهو خاك و  ت به  و خزمه یه  داهنانی هه  آه یه سه و آه چاالك و آادیر ئه

آتیی بۆی   یه آا آه ت ده  خزمه و شوازه  و به نیشتمانآانی  ندیه رژوه پاراستنی به  له بریتیبنب  ده
آتی  تی یه سك دوژمنایه ر آه گه ر چوو ئه سه  به و ڕۆژگاره ئه. آا ش پارتی آار ده مان شوه  هه  به دایناوه

  .  وه وانه  پچه به   وهویست ب بكات الی پارتی خۆشه
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 دروست  بیر لهكو   به وه ینه آان بكه  ناخۆشه  ڕووداوه ر چوو ناب بیر له  سه مووی به ی ڕابردوو هه وه ئه
 هیچیان بۆ  ن چونكه آه ریك ده  ڕابردوو خه ی خۆشیان به وانه ئه، وه ینه ش بكه آی گه آردنی داهاتوویه
   نه ڕه و باوه  ئه یشتینه  و پارتی گهوازكی تر ئمه ش به. زانن  شت ده  دواوه له و زیاتر  داهاتوو پ نیه

ك پاپۆڕكی   وه  تازه ئمه. رێ  نو به آتی له توان یه  پارتی ده رێ نه  نو به توان پارتی له آتیی ده یه
و ب دانوومان بكو   ده وه پكه. ره سه ش پك دێ و داهاتووی آوردستانی له  دوو به  له  آه واین وره گه

اللیش  ڕز مام جه  و به یه و متمانه  ئه ته یشتوونه ردوو الشمان گه هه.  وه آه موو الیه  هه  له ن زۆرهدوژمنا
ڕز آاك  ش به مان شوه  هه به. گرێ ر داده سه  و پی له وه آاته  ده  گرینگه م شته وام دووپاتی ئه رده به
اللی  ڕز مام جه مان ڕاو بۆچوونی به  و هه وه ڕوون آردهموو شتكی  ی بۆ سلمانی هه شته م گه سعود له مه
  . یاند آتی ڕاگه  آادیرانی پارتی و یه به
چ مام ،  وه تیه وه تی نو ده  ڕووی سیاسه  له ته ن باشترین سیاسه یكه  ده ی ئستاش آه ته و سیاسه ئه
الل  ی مام جه وه ئه. ی آوردستانرم رۆآی هه ك سه سعود وه چ آاك مه. رآۆماری عراق ك سه الل وه جه

شتی  سعود ویستی گه آاك مه. تی دا  لھاتوویه  چۆك له  جیھانی هنایه  چونكه  نیه  نموونه پویستی به
 آوردستان   ئسرائیل آۆنسوالت له  ئاساییهوا  لدوانكی دا آه آوت چوو له م نه  چین بكات بهیوتو

. آانی ر قسه سه  پداگری بوو له ی دوایی آه آه وه  و ڕوونكردنه م لدوانه  و ئه چوونه م نه نیا ئه ته.  وه بكاته
وا ڕگا نادا   آه  یه م لدوانانه ئا ئه.  بوو وره آی گه ست هنانی پشتیوانیه  ده لدوانكی مژوویی و به

  ستمانه به  مه مهی ئ وه  ئهت ناب سیاسه. ك ئایدلۆجیا  نه  خاآی آوردستان  بكاتهتورآیا پدرژی
  . ین با و ئاو بكه بوونی آاره  نه و به تكه

   بۆیه آنیكیه تی و ته زیاتر خوندویه  سكه آه، ت نازان  سیاسه موو شتك بزان له  هه لهمال  آه. د
داری  تمه هی سیاس  من بوانامه  نیه وه  مانای ئه  بهمه ئه، ر ڕابردوو  به رته نا به وێ په یه وام ده رده به
   یه وه  گرینگ ئه  چونكه یر نیه ش سه مه ئه، گا ت ده  سیاسه  له  تازه   خۆی ده كو  بهك  خه  بهم ده ده

دابنده آه، دانی پ  " ته  نه رشیڤانه م ئه تا ئه  ڕای من مرۆڤ هه بهنت سیاسه وه خوت له  نازان  
  . "کات دا چۆن کار ده قینه ڕاسته

  یا گالیلۆیه،  سمانی آردوه شتی بۆشایی ئه گه   آه گاریهیزان گار  وا ده  نووسینك دا هاتووه  لهمال آه. د
ڕز   به  ده  تازه  به تازه.  وه ته ریكای دۆزیوه مه  ئه یا آریستۆفۆرۆ آۆۆمبۆیه،  وه ته وی دۆزیوه خی زه

دا  آانی ده موو آاره ر هه  سه ك له وته و چه  ردوهآانی ڕووسیا آ زگا سیخوریه ڵ ده گه فا آاری له ال مسته مه
ك   نهموو شتك  هه ر به رامبه  به شبینه ڕهو   باره رونی ناله  باری ده یه وه ی ئه ش زیاتر نیشانه مه  ئه آه
وێ  هی  و ده شبینه ڕهوام  رده  به سكه  گشتی آه آانی تری به  نووسینه كو له  به م نووسینه ر ئه به نیا له ته
نیا شتی   ته تیڤكیشی نیه رنه لته  و هیچ ئه وه آاته تیان ده  ڕهتكی آوردی بكات سه موو ده هه  لهفی  نه

ن دیاری  ندێ الیه ڕزیان بگرێ یا هه هآانی ب تی آاره  چۆنیه  له خنه  ڕه هاتووه نه. ب نه" واقیع " دوور له
ه ،  وه تی دۆزیه وێ ب ئاگرم بۆ مرۆڤایه یه ده: ك ووتم  وهكو  به بووه  باش نه وه وه الی ئه  به بكا آه

  .  وه رن خ ببنه وه
. تی د وێ دژایه  نامه وه،  ڕاستن یا خود نا  آه  گرینگ نیه وه الی منه بهتی   نووسیویه ی آه و شتانه ئه
   نه وه،  یه ه هه شوازكی  ه ب م نازان آه  بكا به و شته  دسۆزی ئه و له  ئه نگه  ڕه م چونكه مال بكه آه
و شۆڕشی بۆ   بووه ی شۆڕشی آوردی نه رآرده مال ب سه آه.  د  آه یه سه و آه فا بارزانی ئه ڕز مسته به

آانی ناوبراو و  ر نووسینه سه  له وه مه ر ڕوون بكه ندێ شت بۆ خونه وێ هه مه م ده به.   آردوه آورد نه
  وه ه شوازی هه ب سوودیی   چوارچوه آانی له م تا نووسینه مال بكه آه. دی  ندێ تبینیش ئاراسته هه

  وی بۆ ئازاد بوونمان آردی وه زانی ئه ر وا ده گه  ئه ئاگادار به  وه. خش  قابكی گونجاو و سوود به هبچت
موو   ئازادی تۆ هه بۆكو   بهبوو آانت نه ر قسه به  له مه  ئه وه ئازاد آردنتهدوای   وته  آه كه موو خه  ههو ئه
ی و  آه  ده ه  هه  آه ك شت بزانه م یه به. وه مه زار جاریش بۆتی بكه م هه  ئاماده آه، سكی تر بوو آه
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  زانم آه من ده"ی ك سوقرات ده روه یشتوون هه سانی تگه  نازان آه زانی آه هی د وه  ئه چونكه، ناش زانی
  . "نازانم

 ڕاستیدا پیاوی  له، لی کوردستان وای مژویی گه فا بارزانی پشه مسته"آا  ست پ ده ه د یه م شوه به
شۆرشی . رۆک  سه  واته بووه" ئیس ڕه" و ناوی نھنیشی  بووه) ی جی بی که (تی زگای جاسوسی سۆڤیه ده
 بۆ  بووه) ی جی بی که (کانی  نھنییه راسیۆنه  ئۆپه کک له کو یه به،  بووه یش شۆرش نه) 1961 (یلولی ئه
  ستۆ خستنه  په ستدا بۆ پاه ڕه التی ناوه  ڕۆژهه له، کانی ڕۆژئاوا ندی یه وه رژه کانی کردنی به ره ربه به
  . دا و ڕۆژئاوا الی ده ره  ڕای مۆسکۆ به  به و کاته  ئه که، ریم قاسم بدول که ر ڕژمی عه سه
   به یه وانه له،  ئاشکرا باس بکات  کوردستاندا به  له م زانییاریانه  بکات ئه وه سک زاتی ئه رکه هه

، تایی بت تا هه روشونکردنی هه  فراندن و بسه یه وانه مترین سزای له که. نوس بگات خراپترین چاره
ی  که (ندی نوان یوه ی په له سه موو مه ش هه وه  له جگه. وخۆ و ناڕاسته  جۆرکی شاراوه یاخود کوشتن به

وا  که،  وه ی بارزانییه ماه ن بنه  الیه درێ له م ده له  قه  درۆ و بوختان له فا بارزانی به مستهو ) جی بی
م  ی بارزانی ئه ماه ختی بنه دبه  به م له به، ن ک فریو بده  خه کانه  زیره  به  توانیویانه ها ساه ده

و  ڕۆکی ئه کو ناوه به، شن یه ماه و بنه زانی ئه  بوختانی ناحه سکن نه ستکردی که  ده  نه زانیاریانه
ر  رمی ئاشکرا کران و هه کی فه یه  شوه دا به م دواییه وا له تین که سۆڤیه) ی جی بی که (ی نامانه گه به

   بکات له نامانه گه م به ڕۆکی ئه یری ناوه سه، وت ر بیه گه ئه، توانت تیش ده سکی تایبه رک و که توژه
ر   سه ته رگاوه  وه وه ستی توژینه به کانیان بۆ مه نامه گه وا به ندێ والتانی تر که  هه ود لهیاخ، مۆسکۆ
ندی  یوه بارزانی پهك ب   خه  به وێ تازه یه  ده ی دیاره آه ستی نووسینه به مه" . کانی خۆیان زمانه
  هاتووه ،  بووب یه م ووشه م گومان له  آه نگه  آوردی ڕه آاته ده" ئیس ڕه"ی  ووشه، بووه هه KGB   به بووه هه

وت یا  ك ڕاست و چه  وه وه  بداتهیی لك وه ر بشزان ب ئه گه و آات بزان و ئه ی مژووی ئه وه ب ئه
ی سیاسی  وه  لكدانهبوونی ی نه  نیشانه مه  ئه آه. وت  چه م شۆڕشه  و ئه م پیاوه  ئه ش و سپی ده ڕه

بدول  ر ڕژمی عه  سه ستۆ خستنه  په  بۆ پاه"  ك خۆی ده وه.   ك آۆمنت نیه ن یه خاوه. آانه دۆآومنته
 بۆ  باشه، آرد ت نه م پرسیارانه بۆ ئه" . دا ده و ڕۆژئاوا الی ره  ڕای مۆسکۆ به  به و کاته  ئه که، ریم قاسم که
ك خۆت  روه بوو؟ هه ن هه ند الیه و آات چه و آام ال الی دابا؟ ئه ره ی به ئه؟ دا و خۆرئاوا الی ده ره به

 دوای   له آه. ی ڕز بارزانی بكه آانی به ر آاره سه  له  قسه وه م ڕووه ی بیزانیی و له وه  ب ئه نووسیوته
ویتریان  ئهت  شوعیهت و  آتی سوڤیه ی یه ره بوون به  هه  جھیانه  له وره ی گه ره نگی جیھانی دوو به جه

  ی له آه ڕه ریكا شه مه مۆ ئه ك ئه روه آرد و هه آتریان ده تی یه وام دژایه رده  به آه، ریكا مه خۆرئاوا و ئه
 منیش  نگه و آات ڕه ك آوردستان ئه آی وه یه ناوچه  له بۆیه. ر وا بوو ش هه و آاته آا ئه  دهمای تر

  وه ته آتی سۆڤیه ی یه ره ك بارزانی خۆم خستبا به وه، ین آه ده 1961 باسی سای چونكه، بۆچوونم وابه
ك خۆشت  وه. م  باسیان بكه  شونی نیه  لره آه  وه درته  باشتر لك ده وه  زۆر ڕووه  له ی وه رئه به له

ندی آردن  یوه ت په وا سیاسه  آه وه مه  ڕوون بكه وه  پویست ناآا ئه بی بۆیه ت ده  سیاسه  فره نی تازه ووته
ڵ  گه مۆش ئیتالیا له  ئه آه. وه گشت ووتكهزگای سیخوری   ده به  وه رزی ووته  ئاستی به لهآارآردنه  و

  ئیتالیا جاشی ئیسرائیله   نیه وه  مانای ئه مه  ئه آه ربازی جوله نیش بۆ ئازاد آردنی دوو سه ئران داده
 زگای سیخوری ئیتالیا ندی ده ترین آارمه وره  گه آ له ریكا یه مه ئهر  گه ئه.  ت  سیاسه یه مه كو ئا ئه به
ی ئاشكرا ئا  وه لكۆلینه ر بۆ  به وتۆ ناگرته آی ئه و ئیتالیاش هیچ ڕگایهآوژێ   ده"ری نیكۆ آالیپه"
  له! نزین؟  به بهآا یا  فت آارده  نه واگری به زگای هه  ده یره سه.  ریكابن مه جاشی ئهك   نه هت  سیاسه مه ئه
ر  ر بارزانیش هه گه ئه. آان دا نه  نوان الیه  له  و هاوآاریه یه" آه به شه"ندی و  یوه  په موو جیھانه هه
  وه آه  هیچ الیه ندی به یوه  ناشكرێ په ر دوو ال بووه ندی هه رژوه ر به سه  له وه بوو ب ئه آی هه ندیه یوه په
ك دا  الیه  به موو جھیان ناچار بووه هه  بووه  هه ره و آات دوو به ك ئه وه  آا و شۆڕشیش بكات چونكه نه

  وه آه  هیچ الیه  بهانندی یوه پهن  ك خۆیان ده وه  آه آه په. ی من ك قسه  نه و واقیعه ش مژوو مه بچ ئه
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ب   ه ههآی  یه وه دانه لك شت له مه ر ئه گه ئه. ن آه  ل دهان و چینمان چیان لكردم بینی به  وهآرد نه
ت ال  و پرسیاره ئهم   بهآنیكی  آاركی ته  له ت بریتیه سیاسهزانن  وا دهوا  ی آه سانه و آه له  چونكه

 خۆ  آردوه  وه ته آتی سۆڤیه  یه ندی به یوه ك په ندیه وه رژه ستك و به به بوو بارزانی بۆ چ مه دروست نه
  آرد چونكه  بۆی دهریم قاسم بدول که عهبگومان تی خۆی با  ستی تایبه به تی و مه سایه ی بۆ آه وه ئه
 بارزانی شتكی  م دیاره  به خشیوه آان به  جاشه سیان به تی و آه آانی عراق شتی تایبه موو ڕژمه هه

 هیچ  انی به ناتو  آه یره ی سه وه م ئه به.  آاآی دآتۆر مافی آورد ویش مافی آورده  ئه  آه تری داوا آردوه
ڵ  گه ندی له یوه ك ووتم من نام بارزانی په وه،  بووه KGB آاركی  یلول تاآكی آورد بی شۆرشی ئه

 و یلول نجامی شۆڕشی ئه ماشای ئه م من ته  و ناب هاوآاریانی آردب به بووه  نه زگایه م ده ئه
لی  ی آورد و گه وه ته آانی نه  گرینگه وته سكه  ده هر  هه  له آكه  یه م آه آه  دهی ئازار ی یانزه یاننامه به

ڕێ و  آانی بگه وته سكه  دوای ده  بزانی بۆ به زنه  مه م شۆڕشه ی زیاتریش له وه بۆ ئه، باشورآوردستانی 
 و KGBڵ  گه  له بووه ستت هه رین بارزانی ده  و ب ئافه وه ت بنووسه م درانه نیشت ئه  ته  له ره جا وه

 ب  وه  بینووسه ته آه رچاوه  یا سه ه زمانی خۆت ن یا به  هاوآاریت بكه  آه ڕه و باوه  ئه یاندۆته نت گهوا ئه
  بووه  نه وه  نیازی تۆ ئه م دیاره به. ست بنی ده  بۆ آورد به وتانه سكه م ده آاربنی و ئه وان به توانیت ئه

   له  وابزانی آه نگه قشت ناگرم ڕه زانی و ناحه ی ل ده هند وه ر ئه یا هه ینی  تاآی آورد بگه  سوود به آه
 و  وه رزآردۆته ت به شخكی ئاآه، "حری ڕ و به به" ئیتر تۆ ته آه  پش ناوه له. و د  وه یه  ده  وانهمسا نه

  ی له ده،   نووسیوته چیه وه ئه. ن ده رت بۆ با ده ن و سه آه ن زآرت بۆ ده وه  دواته ری آوردیش له خونه
. توان بیبین سك ده موو آه  و ئاشكران و هه رگایان وایه آان ده وا دۆآومنته آه، ژیاوی وڕوپا نه ئه
آا  آی ووت ئاشكرا ده موو نھنیه هه  ترین ووتی جھیانه وره  گه ریكا آه مه  ئه  له وه ر نازانی ئه گه ئه

  شتانهو رسامی به  سه نده وه ر ئه گه ئه. س موو آه ن هه الیه ی له هو  و خوندنه وه  ساڵ بۆ لكۆلینه٣٠دوای 
م  ئه.   آوبا آردوه ر به رامبه ریكا چی به مه  ئه بزانه، وه ی آاسترۆ بخونه وه م ئه آه  ئامۆژگاریت ده وه ئه

ر  آانی داهنه سه نوو آانی جھیان و ڕۆژنامه ناوبانگه  به هیچ ڕۆژنامهت   سیاسه شكن له  به  چونكه شتانه
ستیشت  به ر مه گه ئهی  ر بكه  خونه له  ف  تۆ ویستوته چونكه. ی تۆ و شوازه  به وه بوناآاته  و شتانه ئه
كو  به، ی  بكهك ته ی له  واقیعانهی خنه  ڕه ووگۆ آوردی یاخود گفت یته نیا بیكه  تههاتووی نه. بووب نه
،  ئاشکرا باس بکات  کوردستاندا به  له م زانییاریانه  بکات ئه وه سک زاتی ئه رکه هه "ی  ده مه ئه
تا  روشونکردنی هه  فراندن و بسه یه وانه مترین سزای له که. نوس بگات  خراپترین چاره  به یه وانه له
 :ك پرسیاره، چ  ده  نوآته  له مه ئه" . وخۆ و ناڕاسته   جۆرکی شاراوه یاخود کوشتن به، تایی بت هه
ر  سه و آات به ئه  گیانه. !؟ ؟ جاركی تریش آوژتنه ی زۆرترین سزا چیه آوشتن ب ئهمترین سزا  ر آه گه ئه

ی  وه ریكی خوندنه ی خه نده وه  ئه بۆیه. رشون آرێ و بكوژرێ بسه، سزا درێك   هیچ دا خه چوو له
زگا  مان ده یلولیش بۆ هه ڕشی ئه و شۆ  بووهKGB فا المسته مه (:ی تۆ وه  لكدانه یه وه ئهم بووم  آه شی یه به

فا هیچ  ال مسته مهران بزانن   تۆ و خۆنه  پویسته یه شتك هه. ) آا روشونت ده مۆ پارتی بسه ه ئ بووه
  لی آورد بووه شی گهیلول شۆڕ  شۆڕشی ئه وه،   و شوڕشگكی آورده  نیه  پارتی ئستا وه ندی به یوه په
هیچی تری تیان .  وه ریه سه  موك به رگیز ناآرته م هه  به شدار بوومه آرێ پارتی ب به ده ،پارتی ك نه
ش  مه م له ر ڕاآشی به رنجی خونه  و سه وه یته  درژ آه آه  نووسینه ندێ ویستوته ههنیا   ته نیه
  ته ابهبو  لهت  آه ووی نووسینهگیشت ری آورد نه خونهی  "متۆدۆ "  هشتا له بووی چونكه وتوو نه رآه سه
ڕابردوو ی بارزانی  ماه  بنه  له  آردنه شه ڕه ر زیاتر هه هه. كو یت به ر لكه ك بینه ر وه  خونه  آه هنی
ك خۆت   وه مه"ت میلله"می  ی خهوێ ب ته  ده م نووسینه تۆ بهگا  ری ژیر ت ده ی خونه وه  له گه بج مه ئه

 ڕگای  وبدات له ڕت و هه  دوای ڕاستیدا بگه  به که، زانت رکی خۆی ده  ئه ش به نده به"  یوتهنووس
جا ، ربھنت  ده زمانه سته  به ته م میلله  چاوی ئه ت له یی و دکتاتۆریه نده  ڕاستی دڕکی گه یشتن به گه
  لهئازاد ترن  نن و زۆرسووت ت ده زگای حكومه  ده وه  باشور ئه ك له  خه باشه"  بت با ببت رچی ده هه
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. ب با بب رچی ده و آات هه  ئهربنی؟ ده وان  چاوی ئه ك لهی دڕآانی تر بۆ ناچ شه آانی به آورده
ك  تو نه  خوای ئه  به آوره، ریم  عافه وه"م  ده وه  ئه  آه ی بیستویه ده ر تۆ خۆت پ جیگڤارایی سه گه ئه

تی  ی و میلهی آه  نووسینان شۆڕشیه ر به  ههرآو به، فای ال مسته مهآی   شاخی وه رگری بچیه سیالحی هه
  . "ی آه ڕزگار ده

م   منیش ده وه ئه.  "وه ته ستی ماوه  ژرده ر وا به ی کورد هه وه ته وا نه  که هۆکاری چییه"ی  ر ده گه ئه
ی آوردیان   ڕۆه یرهم ب  زانكۆی آوردی به  له آهك تۆب  نی وه بووب و خاوه آورد شانسی نهر  گه
وارم  ئومده. ین آه  چی ده ی ئمه وه  بزانین نه  هشتا ماومانه وه مه ده مت ده وا وه  آردب ئه رده روه په
كو  می خۆم به رده ك دآتۆركی سه من نه  ب چونكه ك تۆیان تیا نه سانی وه  آه ك ئمه ی وه وه وا نه آه
شی  ر نه گه ك تۆ ئه آكی وه ك یه تر ب نه وره  گه وه ری زۆر زۆر لهبیب  یی ده آی ئاماده رچوویه ده

  سك آه موو آه  هه بۆیه. یشتووب زۆر ڕۆشنبیر و تگهیتوانی  زموونی ژیان ده  ئه نیا به خوندبا ته
  .  نبیره  زۆر ڕۆشه یه ههواریش  خونده سی نه  آه وه، نبیر ب  ڕۆشه رج نیه واو آرد مه زانكۆی ته

 نوسینیش  له،  وه بت بیشارته سک هیچی نه ر که گه ئه" آۆتایی دن  مه به  آه ناوبراو نووسینه
و درآاندنیان  نھنی بن   پویسته زانی آه  گیرای وام زانی شتی نوێ ده ی آه و آاته ئه ". ناترست

 ووتان و  ۆماس تۆیان ناردۆتهك دیبل وا وه  آهوام زانی، ب  بۆ آوردستانیش ده دواترری بۆ پارتی  ره زه
تی  و زیاتر شتكی تر نیت و حكومه" شویش ته "  زانیم بریتی له م آه به.  نجام داوه زۆر آاری نھنیت ئه

ر  سه بهب بۆ  ری هه ره آ زه ر یه گه ریكا ئه مه  ئه دنیا بووم چونكه. آا ریكی داوای ئازاد آردنت ده مه ئه
 آوردستان  یه وه ریكا له مه ندی ئه رژوه ئستاش به. آا رده  گیانی ده واوه  هه ی له آه ندی ووته رژوه به

ویسته گه  ئهئارام بده  سه ر بیزانیبا تۆ پ ی ئه ر بوه نگ آر  FBIاندی وه مسا ده هاته نه  دهك  یف
چ نھنی  ك وا ده خه.  ندوه فازائیر وڕوپا و مسر و جه تی ئه و ڕۆژهه ره وڕوپا به  ئه الی له دان مه سه

ت و   سۆڤیه چیته  تۆ ده چی تازه یان شتی تر آه دهبو غرب و  ی ئه وه له، آا ریكا ئاشكرا ده مه ی ئه ڕۆژانه
ری  ر خونه سه  به وه لكۆلینه   و به وه یته آه آانی لینین خ ده  شكاوه ره یكه ت په مانیای خۆرهه ئه

مان و  ی قاره م ئه  ده جا بۆیه. ت پك نای گه مۆنۆمنتیش له س  آه آه،  وه یته آه آوردی ساغ ده
ش  مه ئه.  نووسین ناترسی  له واته  آه  و هیچت پ نیه وه  بیشاریته تۆ هیچت نیهترس و ئازا و دلر  چاونه
سك شتی  ر آه گه  ئه ئ باشه.  نووسین ناترس له  وه ب بیشارته ی هیچی نه وه ئه:  آی ترته یه نووآته
ر  تا خونهم   به نا بۆ ئازاردانت نیه م قسه ئه. سوف یله ی فه  ههترس؟  نووسین ده ب بۆ له ی نه وه شاره
  . شی ال دروست ب نه خه رده ندێ زه هه

   ئیتالیا27-08-2006
  


