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 سادی ئیداری و ب ئاویی و فه بایی  دژی ب کاره الر له ری شاری که ماوه جه ر مبهپتس ی 7ی ژڕۆ
ت و گۆڕان بۆ  نیه ده ی مه وه ی گانه ه ر داوای کۆمه سه  له م خۆپیشاندانه ئه. ن که  ساز ده وره  گه خۆپیشاندانکی

و  بایی ر ب کاره رامبه به بت له تیان ئه زایه ک زۆر سکاو ناڕه ی خه وه رئه به کرت و له الرو ڕزگاری ساز ده شاری که
تدارانی  سه رتاپای ده  سه ی که سادی ئیدارییه و فه  دژی ئه و له ڕسی کردون ه و رمایه م گه  به ب ئاوی که

الریش  تدارانی که سه  و ده وه که وازه م بانگه ده ر زۆر زوو دن  به ک، ھه  قاقای خه  بینه ته ستیان داوه و ده وه گرتۆته
 گرن دا ڕایانده رما م گه رده  به عات له  سه2  بهو نزیک  وه نه کانیان ناده  خواسته م به ییان وه میشه ک کاری ھه روه ھه

  نه ده ت ده ی قایمقامییه کی قایمقام و بینایه ڕژت و گاردی پ چه ییان لی ده  جامی تووڕه که که نجام خه ره و سه
  که رانی خۆپیشاندانه  نونه کک له  یه تی به ام سوکایهقایمق کانی  کداره  چه مه  پش ئه نی باسه شایه. رد ر به به
دوای  دوابه.  وه  ماه وه و بۆنه ن  چۆڵ بکه م ناوه بت ئه ن ده نو ده که ران ده  خۆپیشانده  له شه ڕه  ھهو ن هک ده
کانیشدا منداڵ   ناو برینداره لهن و  که کی زۆر بریندار ئه یه ران و ژماره  خۆپشانده  کردن له قه  ته ونه که  ده مانه ئه
  .تب ده
و  یه و بوکراوه کرێ گیراوی ئه مکی به ه ند قه کتی و کوردستانی نوێ و چه تی ناوخۆی یه زاره  وه وه یه م باره له
  رواره هم خ ناو ئه له.  یان داوه ناب، ووته رمیان، ئاواتی شخ جه  گه کتی له ندی یه به رپرسی مه هزیری ناوخۆو ب وه
یان بۆ ڕازی کردنی ئاغاکانیان  که ریه  و ھه یه ناقوزات ھه ت کۆک ته ستی داوه  ینک ده ا کهد هنیاند  ڕاگه  دژه له

. کان  شواندنی ڕاستییه ته وتوونه زووی خۆیان که  ئاره ، به ن چی ڤانی تریان ئه  ھه وه کردۆته  نه وه بیریان له
  .بینرت کدا ئه ی خه ر ئیراده رامبه  به ی له که ته سه رزۆکی ده و له یی ینک و شپرزهیى پروسک  له ش په مه ر له ده به
  که  ڕۆژ پش خۆپیشاندانه3با  ی کاره  کشه ئاوات ئه.  وه مه  ئاوات بده مک به  پم باش بوو وه وه یه م باره  له

ندان بۆ  عدو به  قۆناغی وه ڤانی ھشتا له م ھه بوون، به ران ئاگادار نه م خۆپیشانده ر کرابوو به سه چاره
ڤانی  یاخود ھه ،ڤانی کات یان ھه س نازان ئاوات ڕاست ئه ، که وه خولنه با ده ی کاره ر کردنی کشه سه چاره

ر  سه  چاره  ڕۆژه3  وه با ئه ی کاره و ئاگادار نین کشه وتوون ک خه ک خه ر وه ماوه کانی جه ته و سکه ری ده پارزه
سادی  ت چی؟ بۆ فه ی ئاو ئه ی بۆ کشه  ئه یه ی ھه یه م قسه با ئه ر بۆ کاره گه م کاک ئاوات ئه به!!!!  کراوه

ست   ده بت له اندا سکاو دادو بداد ھهی هک تی حیزبه رکردایه  ناو سه لهر  گه ئهر  ئاخ؟ن چی ئهیان  که ئیدارییه
 ناو   له ی که وه ر ئه  سه  پاشان ئاوات دته. بکات لیانڕوانی چی ک چاوه بت خه ساد ئیتر ئه  فهتان و بۆو
د  رم سه تی ھه  ینک و حکومه کات که  ئه وه ، دواتریش باس له بووه خۆر ھه شون و شه دا گره که خۆپیشاندانه

ڕ  من بۆ خۆم باوه! ریاندا رامبه به  له یه رمونیانیان ھه هتکی ن  و سیاسهن که خۆپیشاندانی تریش بکرت دیفاعی ل ئه
 جدی   به م ئیدیعایه توان ئه ک ده. ی خۆیانانکرگیراو ر به گه ربگرت مه ڕاست وه ی به م ئیدیعایه س ئه م که ناکه
 ،تکار بھن  بهخۆر شون و شه ی گره وت و ووشهبدک  ڵ خه گه  له م زمانه بهی خۆو  ئه  ربگرت که وه
  .ک ت بۆ پکانی سنگی خه ب  پیتکه له ر په سه ست له ت و دهمان ب کی قاره یه رگه  پشمه کرت که وریش ئه سه ته
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 موکی   کوردستان به ی له تان و بۆییهموو  و ھه ر ئه رامبه  به کاوه چه وتوی ڕانه  ویژدانی خه ساه14ئاوات 
  ردووال کردیان بۆ به ی ھه که ته سه ی ده  گییه موو ئاژاوه و ھه ، ئه وه رانیانه ن سه  الیه کرت له  ئه وه گشتییه

کانی  رسته په  کۆنه ته وه ڕی ناوخۆدا و ھنانی سوپای ده  شه کی کوردستان له  خه ھا الو له زاره کوشتدانی ھه
کوشتدانی ئازادیخوازان و  یاندا بۆ به گه و کردن له ست تکه ک و ده تی خه منیه ر گیان و ئه  بۆ سه که ناوچه

چ  رایتی بۆی و مل که  نۆکه گات به تا ده ی ھه گه عس یان گفتۆگۆ له  ھنانی بهر، وروبه ئۆپۆزسیۆنی ووتانی ده
م  کاند به چه راتی تر ئاواتی ڕانه سه ندین موکه  کوردستاندا و چه شونی له ترین گره وره رپا کردنی گه کردن بۆ به

و   پاساوی ئهکان و رانیه تگوزه ناو خزمه  به گاکانی ڕکخراوه رکی باره ند کۆمپیوته پۆڕ بۆ چه  شین و شه وتۆته که
م  ئه. ران  خون کشانی خۆپیشانده هستاون و بۆ ل کانیان پی ھه کداره که چه  وه ھنته ی پ ده ندتییه دڕه

  بووه گ ھه ی دابنین  ئاژاوهشر وا گه ئهتا  ھهک،  ر سینگی خه زی بۆسه ک دابه ختک چه  وه ران چونکه خۆپیشانده
 کات خۆ که ئاوات باسی ئه رمونیانییه  چ نه مه ئه.  وه گ و شۆڕشگر لک جیاناکاته دا، ئاژاوه که  خۆپیشاندانه له
رمونیانی  کیان بۆ نه یه  خۆیان ھیچ جگه  که مانه ئه. ن ک بکه  خه  له قه یان ته که ته  حکومه م جاریش نییه که  یه وه ئه
  سکه  ته نده وه  ئه ته سه م ده قی ئه عه. رمونیان بت یان نه گه ک له  خه ن که وه ڕوانی ئه  بۆچی چاوه وه ھشتۆته نه

گوڵ کاترین  س له وت که یانه  ده مانه ئه.  وه روا بیر بکاته کیش ھه بت خه  ده وه کاته بیر ئه خۆی چۆن  پی وایه
تی،  یه وه  خۆیه شی به که و ناوه یه ک مانای ھه ر یه موو دنیادا ھه  ھه ک له یی خه تی و تووڕه زایه م ناڕه ت به پ نه

  مانه ئه.  بت  بوو چۆن تووڕه  تووڕه سی دیاری بکات که اتوانت بۆ کهس ن و که یه  بوو یانی تووڕه  تووڕه ک که خه
نگی  ک ده م خه  دی به  داواکانیان بھننه وه ته نییه ده ولی خۆیان مه قه ی به ڕگه ھمنی و له   ک به داواکارن خه

  ک شت له ی خۆش حازر نین یه  قسه  به  که یان زۆره جروبه ڕیاندا ھاواری کرد و ته  گوی که  به نده وه نوزا ئه
نی  من بۆ خۆم خاوه.  دی ک بھننه  خواستی خهو وه نه م بکه و دزیو ڕاووڕوتیان که ت هو ئیمبراتۆری کۆشک

 سای له.   ته هنیی ده ی مه گۆو ڕگه داواکاری گفتو  که م کاک ئاواته ڵ خودی ئه گه کم له یه جروبه ته
  و کاته  ئه،یاندنی داواکانی بکاران پی  الی بۆ گه  الوی شار ڕوومان کرده هک ل یه من و ژماره1994ــ1993

ت کردنمان  سیحه  نه وته م داو که ه قه  کۆمۆنیست له  خۆی به ی که وه دوای ئه. کاک ئاوات قایمقامی سلمانی بوو
 ئاسایش  ان لهیتی حمه ی ڕه حسن مه  حه وه والشه داین له  پ نهی)ت ڕۆشن و موسبه(عدکی کۆنکرتی ھیچ وه

ردکی  تا ئستا بکاری ده  ھه وه و کاته له! کرد هکانیان د و خواسته  بکاران ی به و گاته کردین  دهیتووند
بن و  ران ھه نده و ھه  ڕووه  کرد که وه ھا الوی ناچار به زاره و ھه کراوه ر نه سه و چاره یه یه گه و کۆمه  ئهیتانی ره سه

مین بیان پک یان ببنه خۆراکی  ی که کان یان گوولله  مین ڕژه  به  قوربانی ڕگه کی زۆریان ببنه یه ژماره
   .کان ریا ب بنه کانی ده قیرشه

شوڕووت و برسی  کی ڕه  خه ی پکیان ھناوه یه م کاوله ش ببت له وه ڕی ئه بت کاک ئاوات چاوه  ئه وه ر ئه به له
ک   وا خه  بۆیه مزکن بۆ ئوه ش ڕه زراوانه و دامه و ئه وه ان بپچتهیکان شه  زراوه  بت دامه وه بهنھا  تهسوکناییان 

  . قینه لیان به
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