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  ر  عومهیحموود حاج مه! ...  داییتک هی یکان هی یی ناوچه نسه نفرهۆک له ره مه روسهی  سه

  
کخستن ڕ ی هو  خوارهی بنکه رله داههییتک هی یکان کخستنهڕناو  داهاتوودا لهیژۆڕند  چه له هیاروایب

  :یکان رگانهۆ ئی نویل کهی  وههێنجام بدر بژاردن ئه هه) کخستنڕ یب کته مه (یرگانۆ ئیتائاست
ت ب  دهج بهج ارهیوبر ند ئه جا تاچه..  وه تهژربژاردن داب هه به) ند به مه،  تهیمۆک، رت که، لۆپ (

  . ! هینجام بدرا وت ئه حه7 یمانگ بوو له ده چونکه!!  ترهیکان شتی وه ت؟ئهکر ده  که بژاردنه وهه
و  نووسه و چاره  ر به رامبه م بهیتپرسراول ست کردن به  ههی سونگه ش لهیمن سته به ومه ئهۆب، ڵرحا هه به
 ی ماوه له، زبهیو ح  ئهیکرۆمخ رخه ك هه وه، ییتک هی ۆم بیزۆسو د که سهۆ پریوتن رکه سهۆم بیشۆر په
وته  کانداکه ژنامهۆڕ ش له  دوو به کداو بهت  بابهیدووتو له. ووڕ م خستهۆ خیچوونۆاوبڕابردوودا ڕ
م  به...  کوردستانییمانیشتی نییتک هی یکان کخستنهڕکادران و  ک لهرۆران وز نه خویدیرد به
 یکانتا ره  سهۆب وه انهڕ  وگهییتک هی ی بای گشتیند وه رژه  وبهیینماڕن وینووس کارله ارهید
دا ییت هی ێڕ هاوییبا  وتهیزیک هی یانی گی وپاراستنی وپاکسازیچاکسازۆب? ®d4 'ۆر و په کخراوهڕو ئه
  !!!  ماوه نه

  یرم ن گهرخو اخود ههی! ؟ێنرخش ئه تپ وه خواره  وا لهێنرژڕ ئه وه ره سه له وئاوه جانازانم ئه
 ش ب وه م ئه به.  خته رسهۆز کهکردن وملمالن  نهڵ قبویانیگ وه خواره له استهڕ. ؟ هی وه  خوارهیکان زهیڕ
، ێچاوبکر هڕ یزبی حین یلیسپیپ ودیپرنس وه ره سه ر له گه ئه چونکه . !ناب وه ره  سهیپشت پاو بۆم نهیدا

  ... کات ر ده داگوزه وئاقاره ربه ش هه وه خواره
 یزع  وهیگشت  بهیک و خه ماوه  نهی ئابوریۆمار  گهی وه رئه به له اوهڕۆگ اکهیم وابوو دونمن پ،  خوالسه
 یراۆم. ترزتر ب  بهیت هییفس ش نهیڤۆمر ستهیووپ جاران باشتر بووه  لهیشیع  ومهیمادد
 ین ساڵ گه رله گه  ئهیچ که! کش  دانهیۆ خی جارانیخۆد باله،  وه تهکر ش نهیرز ر به گه انهیشگڕۆش
  ن ی بب ده. !ن وانه چهواوپ کان ته شهن هاوکینیب ن دهی  بکهیراورد ابردوودا بهڕ
  . ) پار م به زگهۆ خڵسا  بهڵسا (

 یکالمیڕ، رزتربوو ت به هییفس رونهرچاوت م به به، بوو نهروپستاش تکو ئ  وهیك جاران خه
 ی گشتیند وه هرژ بهۆ وبیمینز  وتهیاسی وسیو عنه ک مه هی ادهڕش تایکان عدو وعوده کان و وه بژاردنه هه
   یت باز شره  وعهیی رده  وجهی و دزیساد فه. ییتک هی وژم دان بوون به وتهڕگو، .بوو

  : وترا ده ك نهس چ کهی ه چ کات بهیه... بوو بهی ان عهینان ناوه
  . ) !!نگ ک ده هیۆب که ر فته  دهیی باب چ نهیره هه! ( شهۆفریت بۆخۆب رزه ک عه هی پارچه وه ئه ره وه-

  ! رگرتووه ر وه  ههیشی تریک هیو  زهگرتب رنه  وهیردووان گه ش ئهیشترپ ی وه له جگه مه  ئه
  . ) ! وهید  نهی شاخی که ا ژنهیانیژ له(.. نی که ن دهینش شت خانه که ت ژنهۆنھا خ ك ته نه-
  . !)  ته رهیش عه هڕ شه که له سه مه واته که(؟ ی ده س ئه ن کهف نگ به ن دهۆ چیمانۆ خیت رهیعش لهۆت-
  !) ؟ هی چی کورتکراوه) سرک ( نازانسرک به  وا کراوهیک خه(.. !سرك ن بهی که  دهۆست ب که نهف-
نه  فیالۆن بی تبه ده! ر بزانهۆز ممان به ن کهی که بوردن ئه لیداوا، ك هی مانچه ده وه رمووئه فه-

  . !)  ره وبه وله شه ی سبه ره  م به لهۆم ئه هین واو بدا سقه  تهیت عهی با به(. !شیسئول مه
   هی گرتووهاوس  لههاوس، فلس  زاربه ق ههقورئان وت (؟ وه تهیمان نابیش  پهۆند بخسو ره وه-

  . !) راس سه  
 م یلل مزه ئاخر ساله ( !کردووه  نهی ققه خوا ته به! نابته  جهی هیید هه هیلل موزه فهۆکیشوک ن ئهستا فۆمام-
 کرژژمۆڕک وم ه قهك   چهیاتیج  لهستا بۆمام قه هه!  ) ستووهیب م نهیلل ستا مزهۆم مام به،  تووهسیب
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ف ۆکیشکك   نه مه ه قهوار  نهۆ خیست  دهیک چه!با؟ رحه  کوجا مهیل ستاوموزهۆئاخرمام. !من ن به بده
  ..  کادریت کردن قه سه هی وه ئا ئه...  مانچه وده

  . زبی حیریک کاد نه، زبی حی رکهۆخ بن به  دهیح هس  مهیرۆخ  مشهیک  خهی هو ره سه هاتنه
ت و بژاردن دواکه تاهه. ون رناکه به،  رمه رگهۆان زیبازار،  هی تهیمۆندام ک رت وئه ندام که  ئهیژۆڕژ ۆڕ
  . کات رزترده  بهی  پلهی داوایموو رهه هه. ر ره ن کار زه خاوهۆسودو ب وان به ئهۆب

 یموو ر هه ش ههو ئاخرله. ێ د لی1992 ی سای وپارتیتک هی ی که کگرتووه هیآو سوپا  وه که یر خه
  ن ئه. تات بگریس ره ك حهعات مابوو سه ک نهرباز داربوو سه جه ره روده فسه ئه
 ی وه نهپاککرد له،  بووییتک هی ربه سه که)  مه حه مامه(ن یق  خانهیمقامی قای که ان کارگوزارهیکجار
قوربان   وتووهیمقامیقا به.  وهی سی که زه می وهین،   بووهیپارت ممقام داکهی قایناب م جه رده  بهی که زهم
م ی وهی نینینھا س  تهییتک هیکو من وه. ێت بسۆ بی تری که وهیبان  بانگ بکهی پارتیکاشڕ فه
 و تکتوالتدا ییتک هی یکان ناوکادره ک لهرۆج بهستا ئ، وسا  ئهی نده وهون  ئهی انهیوگ ئه. !!! ره سه له
 ئاشکرا یعام به که ره ردووبه هه له.. یکتر هی ش لهیکان هیمای حیک  چهی وه نانهل هیتا م توه  داوهینگ هڕ
ن یسان ساو هه  لهۆق ک کردن وچه هی له هڕۆم.. دات  دهی که سئوله  مهیمونافس وبهش جن هیمایح
  !تب واونه ش تهیڕ شه  بهی که نجامه کات ئه! ابخو . هیادبووندایز له
  م  کهب چ نهیره ان ههی یشتنه نهۆب هیگوا.  ردراوه سه  لهیاری بری وپاکسازیچاکسازۆبژاردن ب هه

 یق تر واو زه ته، رناکات سهی کان مه شهك ک وه،  باره ستاله ئی نهیم م زه م ئه به..   تکتوالتهی وه کردنه
.. تو که رده رسه ك ههن ستاف تمه حهۆت؟ خکر ده وه کهن کارکردن پۆلبژاردن چ  پاش ههۆئاخ.. ! وه کرده
  . !یش که وانه چهپ،  هی ز ههۆس باش ودیک خه که ردوو تکتوله هه دا لهیاستڕ له
نفال  ه پاش ئی ساس وه ته قه  سهیك چاو هی به واو کهب زان ودانهیپارت ن وهۆ کی رگه شمهک پر براده-
  . کراوم نان بیکردم وتۆ بینۆلف داته ابردووهڕ ی وماوه له.  وه ته  ماوهیزانیپارت اندا بهیرم گه له

 یردقادروکاک دلی  سهیفا  کاک مستهڵ گه ت لهیت هیستاۆر د گه ئه!  وهیان بی که  مانگانهی واتاموچه
ن ۆراچۆخ رله ش وتم برادهیمن.  وه ته چاکبکرمۆان تابیال  بچمه ی بدهۆکم بو لکوهه به هی د ههیج دمهی سه

 ب کت کردووهان شتی،  هی اتبت ههڕ تر ینشو اخودلهی،  هوو بووه سه ان بهین  تمه برن؟حه ت ئه مووچه
  . ! هیئارادا ش له ئهیم وه ئهیئاخرف. ی ئهیوم ئهیف ان لهی.  هیت ن مه مه
  کات؟ ئهۆ تیی ئاسایک هی  مووچهیماح  تهک

  . ! الل داوه زمام جهڕ به وم بهمن جن هیگوا هی وه رئه سه  لهیوت که ره براده
  ؟ێو که ست ئه ده ت کردنه ه و غه ت لهی؟چی ده الل ئه مام جه وبهجنۆ بۆش وتم جا تیمن
  .  بووه  وانهیشت  خواردکهیندك سو هیزارو هه که ره  برادهی وه له جگه مه ئه

ان ی که اتبهڕد یج دمهی  سهیر کاک دلیال ه یش ناردبویو  ئهینگاو مووسهح  کاک مهیال ش چووبوه دواترپ
  ..  وه  چاککردبووهیۆب
 ی توندیسزا هیبای بزانی هی له سه مه و به نگه هڕ.  هین نهیونان ب  ئهڵ گه ت له الل قه  من مام جهیاڕ به
  . ن که ه دب موچه  رگه  شمهپ کارانه رهۆوج رئه سه له  دا که   دهی وانه ئه

و   ئهیفراوان و دیپاکد تانه هس وخه ك له هی که هی  ههی نهی بنچیت هس  خه مهۆالل ک مام جه
  .. م که ان باس دهیکند هه کوونموونه من وه که.  هی رکرده سه

 یک هی ماوهۆت وبدر دکردن سزا ئهیجم ته ان بهیکشاخ جار  لهیرکووک هاب که بووشه  کاک ئه-1
 ی وقسانه ئه.  کردبووی  قسهێو وله ره لیۆ خید رده دهۆن ب تمه حه.  وه تهڕسو کار ده بباژشار رلهۆز
 ی  ماوهیواوبوون پاش ته. الل  ومام جهیت هیرکردا سه  نرابوه هی گه وه هی ی کراوێترشوخو هاب به بووشه ئه

هاب  بوشه  کاک ئهڵ گه له وه ره ده اتبووهه تازه رم که گه دیک وحاکمیت هیرکردا سه وه تهچ  دهی که هییدیتجم
  . رخ  نهیش وتبویو ئه.  الل داوه؟ مام جه وت به جنۆ وتبو تیهاب بوشه ئه به. ک ناناسن هی
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و  ق لهیحق ک تهك حاکم من وه،  هی مه حکه قت مه وحه الل داوه مام جه وت بهجنۆ ت  بهیوتبو
و مام ۆستاش توئ وم داوه من جن  به و ئه که ان حاکمهیگ تهس ئه ش ههیهاب بوشه ئه. م که ده  له سه مه
  ش ئهیالل الل ومام جه مام جه گاته ئه هوا م هه ئه. واڕ  ئهڵۆب هۆودان وبجن به!) ..... (ش یالل جه
  . ن؟ بکه به رمن محاسه سه ھاب لهیبوش ئه  وتوومهی من که.. تش بۆ خیست ت وده ئازابنیردن گه
زگاربوو بوشھاب پار کاک ئه مه وده ئه که. ستیم ب مه من ئه وه الله زمام جهڕ  بهیم ده له1995 یسا هم ئه

 ی هاوکاری وه  ئهۆکردن ب  دهیینماڕالل  مام جه. ند بوو به  مهیپرسراوش لید حمه ماد ئهیکاک ع
 یون جارجنیند ھاب چهیبوش ئه، ی که ھاب دروست نهیبوش  ئهڵ گه له شهوت ک  ئهیمادیکاک ع به. کتربن هی

  ... ! ش داوهی گشتیربه سکرت
  . !نیزان موومان ده شاخ هه له. ) ڕ گ وه سه (یمانۆڕ ید موکر مه ر محه  نووسهی که ته بابه وه  ئه-2
 یر ق پشدهیف هڕ هی هه وه الل ئاگات له  مام جهی  ئهیالل وپ  مام جهیال تهچ ک دهر ان برادهییک جار-3
  ،  هی  ئاگام ل  بهی ش دهیالل  ؟ مام جهیداو پیون جنۆ وچنووس رئه سه نت لهۆچ
  . !ت ئازابیردن گه!  وتووه  نهی ادهیکا ز است ئهڕ  وتووهیرچ هه
، بوو کخستن ههڕب  کته ندومه به  مهیرانی کادی وه بونهۆالل ک  مام جهیچواالن ال قه له2000 یسا-4
م   ئهیوت، شان دامیپ پی نووسراویب ره عه  بهیکرتۆاپڕک ر دا براده که وه نهبووۆ کیزراو په له
.. یست  ده نهی  دهی ده وه کهپ ره ش وتم وهیمن. م که رم ده الل؟شه مام جه م به  بدهینۆ چت ان داومهی رتهۆاپڕ

، کردتمان ل هۆ میداواش  مهئ. ستابوون ز وهیالن با رسه مال فوئادوکاک ئه ل کاک که گه الل له مام جه
 یموو هه که رتهۆاپڕ یکۆڕ ناوه. الل ست مام جه ده هی دای که رتهۆاپڕ که ره وبراده وه وته وان دوورکه ك لهزۆت

 یلوول رده  تاگهینابوه وه ه1966 یسا رله الل هه  مام جهیناب جه  بوو بهنیر ناشی ودان وقسهجن
 یناو به که رتهۆاپڕ. بووی نووسیکۆر  سهیب کته ان ومهیۆ خی لقۆ بیرت پایکندام لق  ئهینینووس له که! هۆت
مان دا ۆ ناوخیش که س وکاره براوکه. وتبوو که مهست ئ  دهی که هی یس ئه نهو وه هی که نه  خاوهیمزایواوئ ته

  . رعام بوونیکادرو مود
،  نهیخس  شهیشت وانه  ووت ئهی و پم که ره  برادهیست ده وه هیدا وه نده خوی که رتهۆاپڕ الل که مام جه

 یک  خهیبراکان نگه هڕ. وابنووس جبوره مه هی ێو وله ئه!؟؟ هیچ مه ئه. من به ودانه جنیموو رهه هه
 یخودا و بهک جن خه..  دهی ێف بهیال. ن که ک مهیر خه وه ته م بابه  لهیشت تان بهۆخ. زبنۆسردۆز
  !... مڕکو کردووه  نهی خوایکفرۆخ هیوکابرا ئه..  هۆڕدا  ده وره گه

  . وه مان بووهیش ر په که شم هه ره براده
 ۆب... نیواه ن گهیکان باشتر ژنامهۆڕت ورن نته  ئهیکان تهی سایوام رده وبه ژانهۆڕ یرکاتیودان وکارجن-5

  !ت؟ باش بیالل پ رمام جه گه وه بداته وانه  ئهیم  وه ناتوانییتک هی یزمانحا
ك ک چ چه  به وت ودهی ستا دهکوئ تاوه وه نهۆک رله الل هه ن جارمام جهیند چه  ترکهیان شتی وده هم ئه
  .  هیی الوازی شانهیر ن رامبه  نابهیجرائاتیئ.  وه نه م بده وه که وچه ان کردن بهیڕ شه
له  که وه ه خواری خواریزانی پارتیک هی رگه شمهروپ نگه  وهاوسهێڕکات هاو ست دهیوترچ پیئ
ك س که له وبدات باشتره وجن ئه،  دایشیووا جن. تاوبکرك نان بورجن سه له هیارنید وه چهیه 

پدا  است وچهڕ به وه ره وتهیمپۆ کیپشت ستالهوئ گرتووه کوردوکوردستان نهۆ بیاتیس ره عات حه وسهین تاکه که
  ..  وه تهشڕ ده

  پی وانهوجن ئه، نکر  ده پی کانهۆ وقسه وقسه ئه، ننووسر  دهیر سه  لهی و شتانه الل ئه مام جه
  الل شت  رمام جه ده قه ستاش بهئ هی س هه م که ام کهینمن د.  وه تهسیبی ئه، ندر ده
  :  وه ئهۆش ب ک نموونه هی. نیبی نه هی ت هه م بابه که.  ته وهنبخو
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 یبا  کارهیرع  ناشهیک هی وهش الر به  کهیبا  کارهی انگهرم  فهیر به وهڕ به2000 -99 یسا ان لهیکجار
 یپرسراوکو ل  من وهی وه  ئهب، شابوواکڕ وه تهیمۆک  لهییتک هی یکسئول مه هندما چهۆ بیوام ده ر به
  . !بزانم و کاره  الر به  کهی تهیمۆک

ر ش کاتژمپ ژهۆڕو  رئه هه. بوونی نووسیر سه  لهێ نوی کوردستانی ژنامهۆڕ ک لهنووس ژنامهۆڕ وه  ئهیدوا
الل  ستاجهۆ مامیوتبوو، .رکردبوو وهه الل جه ستاجهۆمامۆ بینۆالل تلف  مام جهیانی  بهیشت هه8

ت ۆم  ئهی  ژمارهیوتبوو.. الل  مام جه  بهیش وتبوویو ئه!؟ وه تهینخو  دهێ نویکوردستان
گا؟  ت ده پی که باشهی  دهیش وتبوویالل  مام جه.  ووهشتی گه م نهشتا پر هخ  نهی؟وتبوو وه ته ندووهخو
 یراخۆستا سرئ هه...  وه تهینخوی  دهی کهۆت!!  وه تهنر بخویانی  بهینان وچا رله  بهب ده ژنامهۆڕ

  . !؟ هیچ وه ئه بزانه، الر  کهیبا  کارهیۆڕ ادهیرز سه له وه ته وکراوهک ب?42 _ڵوا  ههس3 هڕ په ال له وانهوب بکه
 مام ۆڕ وهیش ن پی11رکاتژم ژلهۆڕمان  رهه الربووم هه  کهیکخستنڕ ی تهیمۆ کیپرسراول مه وده ئه نده به
  و وه  ئاگادار کردهیشیر منیعب مان ته هه و به له سه مان مه هه له بروسکه الل به جه

  . !! به ئاماده  یمانسل  لهی گشتیر سکرتیگا باره  لهیانی  بهی9عات   سهی سبه: یبووینووس
  . ت هی سکرتاره شتهی ش گهیم ی دایبا  کارهیران براده ک له هی من یشتنی گه به
  رۆ زیکش  بهیرچ گه ئه.. کان ووداوهڕ له الله  مام جهی عه  وموتابهییایستم ور به دامه ره لڵرحا هه به
  . نن هی ناگه پیۆکوخ وه وه سدقه  بهیکان وداوهڕ له
ان ی کتدادهوجن م که به. ن هی گهیس نا که ت بکه وخزمه  باشهیکار واره تائیانی به رله هه وه داخه به
و  ره شهۆکها ت و وه اوهب ها دانه  وهیتك وتبس م که واناکهب هی رگه شمهوپ  ئهۆب!نن هی گهی را دهس خ که
الل   مام جهیناب  جهی خودیست هد  بهی که هیزانی وپارتیمان  قارهیایدالیو م نداربووهی جاربرس3ها  وه

  . رخ د نهیئک ته به! ؟؟... ها هاو وه  و وهیردن گه ته کراوه
مام  له کهس ن کهیکتریم نز  داوههیت هیرگا شمهپ له  ماندووهیکاویم پ هه د کهیج د مهی  سهیرکاك دل

ان جار ی ده  پارهی له سه رمه سه رله ههت  بهیتا به.  هی النه سه ومه  ئهیبووموومان باشترقا هه و له وه الله جه
زان  مه هڕم .  پی ستا موچهئۆب گرتووه  نهیشید وله ت داوه  نهیشرگو هه  دراوهیۆخ و بهوو جنڕ وو بهڕ

 ی ره مه روسهی سه  به یند وهی و په هیموو ن  بیش ماست مه ن ئهی بێکر ؟دهێ ببیل عه مه حه
  . تزان بی تر پارتی ندهه ده.  هیزان ناس ن مه هڕر کاک دل چونکه.  هی هه وه بژاردنه هه

 یکر ر براده به وهڕ  بهیناب جه، کان هیحکوم رمانگه فه ك لهک هیته  دا چوومه هی وماوه  لهیکم وتر  براده-
  ری مودی کاکی الییتک هی ۆ بیۆ خی  نامهیی زه کردوبه ده وتکتوالته  لهیت فره البوونه

،  کردووه مهئ  بهیحم هڕخوا نهبوازمان ل  بابهیش وتیو ئه.  وه هینۆه ده
. ن که رمان ئه ده وارهرئ هه. تکر ئه مهرئ سه بهڕک باش بن قو هی ڵ گه وله هیبوا نه وتکتوالته ئه هیوخوا به

! ...  
  !الل جهمام  دژه هیش گوای تریکف ره ته. الل  مام جهیبا ناوهۆخ  لهیك ناوف ره ته هی وه ش ئهۆخ
  . )  هی من نیس با که ( ئه وه اندنهی اگهڕ یکان هنا که  ئاشکرا لهیعام الل به کدا مام جهکات له
  یکام با. !؟؟ دهیه ک شه هیایر ن ده  خاوهی کوردستان یمانیشتی نییتک هی یان بای  کامهی ئه
 یتک هی یندن سه ره نجا پهی وئین ده ه میگا مهۆ کیوتن شکه پۆ وبیک  خهی گشتیند وه رژه بهۆکتول ب ته
  . انیچید هیئک ته ؟به هی
   هیگوا دا که انهییکار ژهۆوپر ژهۆو پر  ئهی وهچوارچ  لهێکان بدر بژاردنه  ههیاری بری وه ش ئهپ-
 یبرا، ووڕ کان خرانه هیی وحکومیزبیح ره رمانبه روفهی کادی وپاکسازیتک هی یکان زهیڕ ناویچاکسازۆب
 ی منیرنج سه رتر که ی  سهیموو هه  لهی وه ش کردو ئه شکه پیۆ خی ژهۆش پریروانیوش کاك نهزڕ به
ت  هین م به ارانهیشنم پ وادارم ئهیه: ی  دا ئهی که ژهۆ پرینینووس روان لهیوش  کاک نهی شا دوا وتهاکڕ

  !!!ربگرن وه لیپاک



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 30-8-2006 15:15 

5 

گرتبوو ۆخ  لهیتک هی ی نهیرۆز که ه مهۆ کیشوو پیر وسکرتی گشتیر سکرتیگرروان جیوش  کاک نه
  . )  وه تهادی پیی زه اوبهیپ(. ربگرن وه لیازپاکین  بهی که ژهۆپر که وه تهڕپا ده
 ییوا ب بی وره  گهینل کخستن کهڕت  بهیتا دا بهی یتک هی یکان زهیڕناو کات له ده وه ت له الله ده وه ئه
 و ڵو هه رهۆز نهل وکه ئه.  هی الج ههیع  بهیستیو و پرناب سه هگوالج چار به که وه ته وتووه  کهل

  .  ناداتییتک هی ی وه  وبوژانهیت هڕ  بنهیر سه  چارهیداد نهیکوپ چه. ێو  دهیرۆ زیماندووبوون
  . !ترما ناگر  گهی رگه ت بهرفر بک  بهی پاره  بهرشت هه. 
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