
 ھیدان زاری شه رمه ی سه گوینه وتاجهالل  جه مام
 )ی مازگونه دکایا،یه حمه قاسملۆ،ئه.د(

  
   نسا ڕه فه/ یوسف کانی مارانی     

وڵ  ون، ھه شی خه هونیو ی واقیعه نیوه  وه یخوننه نم ئهکا ره داخونه ونوسینه دووتوی ئه ی له وه ئه
  ..  ی وه جیاکردنه م به که ھیالکتان نهم و که ی نه م تکه ده ئه

ن  اوهڕزوخ الی من تابی پیاوکی به رکم کرد که فۆنم بۆ براده له ئستاته رله ک به یه فته ند ھه چه
الل دت بۆ  یانی مام جه به: پی ووتم برا  وه ندێ گفتوگۆوڕاگۆرینه ، دوای ھه وسته ھه
رکی تری  ربراده ر بکرت خۆت یان ھه گه ی ئه وه ربگرم بۆئه ختکی باش وه توانم وه ریتانیامن ئه به

نن،من  یه ڕابگه کانتانی پی وپشنیاره خنه یی وڕه ی ڕابوون ڕاکانی خۆتان وگلله وه بزووتنه
ختکی  وه م له دڵ بووبه م زۆر به ره و براده ی ئه ریه ستپشخه وپشنیاروده ئیان ئه بده مه

ین  که رگرتن ئه پرس وڕاوه کان به ی کاره زۆربه  ی ڕابوون که وه داوبۆ بزووتنه له په وابه
من ھیچ شتکی   ووت که ره ادهوبر م به نده وه نھا ئه بت، ته مکی ڕاست ودروستم ھه کراوه ده نه

  پشتر له ی که وگلله خنه ک ڕه کانی چاکسازی وکۆمه یاندنی پۆژه نھاگه ،ته تم نیه تایبه
م  ده وڵ ئه نسا ھه ڕه الل ھات بۆ فه ر مام جه گه م ئه ، به وه کاندابومانکردۆته ڕوڕۆژنامه ماپه

کانمان  یامه په  ندێ له کی ھه زاره نی دا به ش به زهڕ وبه ،ئهنم یه یامی خۆمانی پ بگه بیبینم وپه
   ..  ی ینک وه چاکسازی ونوبوونه  ت به باره نت سه یه بگه

  رکی تر له می براده ده اللم له وای ھاتنی مام جه م ڕۆیشتن وھه ندڕؤژکی که رحاڵ چه ھه به
ی  وه ،ئه یه م مانگه ی ئه شانزه  شی پ ووتم که که یشت وکاتی ھاتنه پ گه  وه انهکوردست

رۆکی ووت نیکۆی سارکوزی  مان ڕۆژ سه ی ھه من دنیابووم ئواره بووکه وه الم ئه یربووبه زۆرسه که
وویستم  ند رچه ڕاست، ھه تی ناوه ڕۆژھه  چته بۆدانراوئه  رنامه خت به ردانکی پشوه سه به

ک الی خۆمان نین  وه  م وتانه رۆکی ئه خۆ سه  وپیم ووت کاکه م بھنم که ره براده ڕبه باوه
ر  بت وھه چۆن شتی وائه  و ووتی بابه ئه چن، ی وبۆکوش ئه توانت بزانت که سک ئه مووکه ھه
بوونی  ب ئاماده بانی به رۆک تاه سه وازی کردن لهمان ڕۆژی پش بوو ھه وه  ئه لماند، به یسه نه

مان  وھهمی ووت کرا که رۆک وخانمی یه سه نسا پشوازی له ڕه می فه که کارالبۆنی خانمی یه
  نیه  جھشتنه وبه ر ئه سه کم له یه جھشت، من ھیچ قسه نساوتی به ڕه رۆکی فه ش سه ئواره

رۆکی وتک چوار ڕۆژ  سه  چ پویست نیهھی  ، چونکه وه ینه وروپی بیربکه سکی ئه ک که ر وه گه ئه
الل  ر مام جه سه ری زۆری له ن کاریگه رونیه م من دنیام ده ر میوانکی دابنیشت،به رانبه به



ن  اک وخاوهمیوانی بچیت بۆم تۆ به  وایه وه ک ئه وه  وه ئه  چونکه  یه ککی زۆری کوردستان ھه وخه
  .   جبھت ماڵ تۆ به

کی زۆری  م ھاوکاریه ، به تدانیه سه پارتی ده ند له رچه ھه  سه وکه ئه(وره رپرسکی گه ڵ به گه له
  ویش جگه کردئهم  وه باسی ئه ) ربگرم وه ووته له  وه ساڵ توانیم مافی مانه 7کردووم تادوای 

ووتم !!  م شتکی تره گه ی لیشی تده وه وئه م شتکه من تیناگه ی که وه س ئه رانی ووتی به نیگه له
رۆکی  سه م که گه تده وه له..  وه دنیاییه ؟ ووتی به وه یته توانی باشتر بۆم ڕوون بکه مسیۆ ئه

ئیتر کارکی  ی تۆ ھنابووی که رۆکی وته ی سه زنه مه وقاسه رگرتنی ئه ردوای وه ی من ھه که وته
ڕاستی  ناوه له که  بووکه سپسواریه وئه یه ژاوه و که م ئه لی تناگه شی که وه ماوڕۆیشت، ئه پی نه

ی تیدا  ووته کانی ئه سه خترین که ببایه  ی تۆ ڕکخراکه که رۆکی وته خت بۆ سه پایته
                        !!  شداربوون به

بت  و ئه یه ی ھه رنامه به م که که ی تۆ ئه که رۆکه سه یی له ھیچ گلله مم ووت من نه که ره براده من به
ی  ی جگه وه س ئه م،به یی لبکه وگلله زانه ی خۆشمانم پ نه که رۆکه سه جیی بکات،نه جبه

  ساه 30  نسا زیاتر له ڕه فه کات له بانی ئه هکانی تا رشتی کاره رپه سه ی که هودیپلۆمات داخائه
ر  سه توانت زانیاری له ئاسانیش ئه وبه یه م وته کانی ئه واگریه زگا ھه ده ی) جاسوس(پیاوی

تی  خزمه ی جیاجیاوه ڕگه له  زۆره وسانکی تی ئه تایبه به وت ستبکه کانی سارکوزی ده ره فه سه
  بانی خسته م تاه زیری ناوخۆبووبه وه ی که وکاتانه تی ئه تایبه به ی تۆ کردووه که رۆکه سه زۆری به

  وه پاریسه رک کوردم له براده ماندابووین که ڕاستی گفتوگۆکه ناوه ، له ھاوه کی وه یه ه ھه
ی  که ره براده تم له ین،ڕوخسه بکه  توانین قسه فۆنی کردووتی ئه له ته وه ی ماه که فۆنه له بۆته

م  کورده ره وبراده ڵ ئه گه مان، له که کۆتایی باسوخواسه یشتبووینه ڕاستیشداگه ترخواست له
ردانی  بۆ سه ھاتبۆوه ناوی من نه ناوی تۆ نه نه بووکه نسمان ھه زانی شه ووتی برائه قسه وتینه که
میش بۆ  ودووه وه تاناوی من یان ھی تۆ بته  کالۆریانیه به  وه جاری خۆئه  ووتم کاکهرۆک،  سه

ی مام  که ق وشه شه ره نونه  ووتی کاکهالل ببینم، کرد مام جه زم ئه من حه بوو وه شانسمان ھه
ی دژی  وڕپوانه ی ئه وه بۆ ئه  که ی خه وه ریکی کۆکردنه پدا خه ڕاست وچه به  هکی زۆر یه الل ماوه جه
وام  رده به  ره ادهوبر کم بۆکردوو ئه ، منیش ئ یه وه بته نه  دووباره  ن لره نده له ی کرا له که رۆکه سه

  ته عس ھاتوونه ی به بۆرسه فتاکان به ھه له  ی که قوتابیانه جاش وکۆنه رچی کۆنه ھه  بوو ووتی کاکه
  م شته تناگهس  به  موو نۆرماه ھه  تا ئره ھه  موویان بانگ کراون، ووتم کاکه نسا ھه ڕه فه
دووری زیاتر  جیاجیاکانی تروبه شاره له که  کانه خهو ئه  س ڕۆژه  ؟ ووتی برا زیاتر له چیه  که یره سه
ی خراپیشی  ھیچیان ببینت وقسه  بووه و ڕازی نه س ئه ت شخ به خزمه ته کم ھاتوونه 200  له

ئاسانی  ریف بت وژیانی به کک شه ستی خۆش بت توخوایه اده،منیش ووتم یاخو کردووه
ن ڕۆژکیش  که ستی ماچ ده ده  ئره  ھرۆخان دته کات ڕۆژک که چی پویست ده  بوات لره ڕوه به
ڕوخانی ڕژم  بوون تادون وپش مانه رئه ،ئاخر ھه وه نه که چن ماستاوساردده مام ھات ئه که

 ..  وان فس فس پاه  ق بوون ئستا بوون بهتی عرا فاره چاچی سه



ی  ڕگه ی ڕابوون له وه بزووتنه رداوای ھاوڕکانم له سه الل وله یشتنی مام جه رحاڵ من پش گه ھه به
ی  که ره رادهی بی پشوتر که ی پشنیاره ر بناغه سه اللم کرد،له داوای بینینی مام جه  وه رکه براده

ند  به رپرسی مه به  ر دانانی ھرۆخان به سه تکم دووڕۆژپشتر له بابهی  وه ترم،دیاربوو بوبوونه
رچوو،  ده ھه ی به که کلیفه شم ته ره وبراده نم وئه یه رانم بگه ی براده که یامه توانم په نه وایکرد که

                                                                ..  م که ھاوڕکانم ئه  منیش داوای ل بووردن له

چم  یانی ئه الل پی ووتم به ت مام جه خزمه وما چوومه خه وتم،له خه  وه یاه وخه وی پشووتر به شه
رجم  کرت مه س ئه رچاوبه سه ما، منیش ووتم به گه بت بی له ربازی وون ئه رگۆڕی سه بۆسه

  ووتم مامه..  یت بی که ر زۆر زمان درژی نه گه ووتی ئه ؟ وه مه نابت بخه ش بیر جهبت وشتکی ھه
ک تۆ  ویش وه ئه )قاسملۆ.د( سکی ناوداری کوردی ل بووه که  م وته ھاتوویت بۆ ئه ڕۆژگارک تۆ که

ر ڕازیبیت  گه ئه رانی کوردتیرۆرکرا، پیالنی داگیرکه وبهکرد ی ده وره تی شۆڕشکی گه رایه ڕابه
ویش گۆڕی بنازی  نیشت ئه ته ر له وھه پیرۆزه ھیده وشه ی ئه زارگه ردانکی مه چین سه ئه
ر  سه یان له گوینه روتاجه ین و سه که وانیش ئه ردانکی ئه سه  یه ھه) ی مازگونه دکایاویه حمه ئه(

ر  ش ھه پش ئوه ران بچمهتورکیاوئ وت له مه ر ئه ناماقویت کرد من ھه  ووتی کوره.. نین دائه
                                                                                              .     دواوه  وه مگنه ئه

کردن ووتم باشه  قسه  وه وتمه ری  ب ئیزن خواستن که سه رم خسته سه  وه من زۆر درژدادڕم دیسانه
بت بۆ  ده وره کجارگه کی یه ریه روه وسه وه بابۆ مژووبمنته  بکه  قسه م به نده وه بت ئه رھیچ نه ھه

  ربازی وون دا بنووسیت تکایه ری ئاتوونی سه فته ده ر وویستت شتک له گه ت،ئه که له خۆت وگه
ر  گه ست بووووتی ئه م په وسونده له زۆرکجار مام یه.. ئارام  ،تووگۆڕی کاکه کوردی بنووسه به

م مادام واتکرد ھاواری کرد ووتی  کردیت به م ئه قسه د به سه توگۆڕی حافظ ئه  بتگوتبایه
                          .......                                                             گ وسه ئه  وه ره ده نه بیکه

  ھاتبۆوه پی ووتم باش بوو ناومان نه کرد که مم دی خۆمدا سوپاسی ھاوڕکه وله رم بۆوه به پخه له
 ..                                                                                         رۆک  الی سه  بۆ چوونه
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