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          پاش ك�چ� مام�ستا م�ال ع�ل�..م�ال ئ�حم�د� كاك� 
م�حمود..ب� ج+گرەوە� سكرت+ر� گشت� دەب
نرا..دواتر #�ردووك
ان 
ك�چ
ان كرد..ئ+ستا ك1 ب� ئ�و پ�ست� ج+� متمان� دەب+ت..3اخود ك1 

ب� ئ�و پ�ست� دەب+ت� ب�د3ل؟
ئ�حسان:ل�ناو بزوتن�وەدا..خ��كان�ك� باش ��ن بتوانن ئ�و ج�گ��� 
بگرن�وە . تاكو ئ�ستاش ك� پ�ل�مان ن�كردووە ل�و باب�ت�، ل�ب�رئ�وە 
بووە ك� و�ستومان� ك)نف,انس�ك بگ�ر*ت ب) بزوتن�وەو بزان�ن گ�نجان 
و خ��كان� خ)مان ك��ان پ/ باش� . ك� ل�و ئاست�داب�ت و بتوان/ 
بزوتن�وە ل�م ئاست�دا ببات� ئاست�ك� تر..ئ�م�ش ل�و كات�دا ��موو 

پشتگ�ر���ك� ل/ دەك��ن.
                ل� س�رەتا� راپ�:3ن بزوتن�وە #+ز� س+
�م بوو ل�پاش 
�3ك+ت� و پارت�، دواتر3ش ب
ن
مان ك�م�ل و ئ�نسار� ل1 ج
ابون�وە 
. گ�3شت� ئاقارBك ك� دەوترا بزوتن�وە ب�رەو س?3ن�وەو پووچ بوون 

دە:وات. ئ+ستا بزوتن�وە ب�رەو كوD، دەب�ن دەتان�وD چ� بك�ن؟
ئ�حسان:بزوتن�وە6 ئ�سالم� ش�8ەف� ئ�وە6 ���� ك� ��ك�م ��ز*ك� 
سون� بووەو ق�اد��ك�ش� كورد بووە ل� م�ژوو6 ع�راقدا..ل�ب�رئ�وە 
��موو كات�ك توان�و��ت� ر@��ك� گ�ورە بب�ن�ت، ب�?م ل�ب�ر ئ�و 

زروف�6 ك�ب�س�ر ع�راقدا �ات.
بزوتن�وە ل���موو ژ�ان� خ)�دا ق�رار6 س�اس� ب�دەست خ)6 بووە 
ب) ئ�م�ش ��موو ك�س ش��ادەت� ئ�وە دەدات، ب) نموون� ئ�گ�ر 
بگ�8*ن�وە ب) سا?ن� 8ابردوو ك� ئ�خوان ئ�لموسلم�ن� خ�ت� دوەل� 
ك� 8از6 ن�بووە ب� بزوتن�وە��ك� وەك بزوتن�وە6 ئ�سالم� ��ب�ت، 
��ر چ�ند�ش� مام)ستا م�ال ع�ل� عوسمان ر*ز*ك� ز@ر6 ل� ال��ن 
ئ�خوان�كان�وە ل�گ�راوە، ب�?م ل�پاش دام�زراندن� بزوتن�وە ئ�خوان�كان 

رق�ب�را��ت��ك� ز@ر6 بزوتن�وە6 كردووە.
�چ و?ت�ك�ش ن��توان�وە "ئ�الئات� " خ)6 ب�س�ر بزوتن�وە6 ئ�سالم�دا �
بچ�سپ�ن�ت. ��ز6 دەرەك� وا�كرد ك� دەست�ك دروست بك�ن ك� 

با��ك ل�بزوتن�وە ج�ابب�ت�وەو دواتر وابك�ن ك� پ�رت�وازەب�ت.
ئ�و ��و?ن�ش ك� دەست� ن��اربوون ل�س�ر بزوتن�وە..س�رك�وتوو بوون 
بزوتن�وە �ان ب�رەو ئ�و ئاقاران� برد ك� دە�انو�ست ��ر ئ�وەش بوو 
وا�كرد بزوتن�وە ن��توان� خ)6 ت�نز�م بكات و ��ر ئ�وەش وا�كرد 
ن�توان/ وەكو ح�زب� ئ�سالم��كان� ع�راق وش�اربن و دەور*ك� باش 

بب�ن/ ك� ل� مست�قب�ل� ع�راقدا وەك ئ�وە6 ئ�ستا دە�ب�ن�ن ك� ر@ژ ب� 
ر@ژ س��ت�رە دەك�ن ل�ع�راقدا.

         بزوتن�وە� ئ
سالم� س1 س�ركردە� د3ار� وەك "م.ع�ل� 
#+زەكان�  #اتن�  ل�گ�ل  "م.كرBكار"  و  ع�ز3ز"  باپ
ر"م.ع�بدول 
باپ
ر  ع�ل�  ك�  ب�تا3ب�ت�...ب
ن
مان  ئ�مر3كا  و  #اوپ�3مانان 
گ
راو دواتر "م.ع�ل� ع�بدول ع�ز3ز" ب�دوا3دا گ
را م�س
رو وەزع� 
"م.كرBكار" 3شتان ب
ن� ك� دەستب�س�رە ل� ن�رو3ج . ت� ئ�مان� ب�چ� 

��3ك دەگ�:Bن
ت�وە؟#
ئ�حسان:ب) ئ�وە شت�كان ب� باشتر بب�نر*ت: ��ك�م: گرتن� مام)ستا 
��، ب��كو ل�س�ر ئ�و م�ل�ف�بووە �ع�ل� باپ�ر ل�س�ر م�س�ل�6 ئ�سالم ن

ك� "ح�بل�ك� معاو���"6 ��بووە ل�گ�ل 8ژ*م� ب�عسا..
��ر وەكو ل� كت�ب�ك�6 خ)ش�دا مام)ستا ع�ل� باپ�ر دە�/: "من ل�گ�ل 
��كاندا گ�رابووم و ��ر خ)ش� ل�كت�ب�ك�دا دە�/ و�ستوم� �ب�عس
��كان موسTمان بك�م، ئ�وە خ)6 ل�خ)�دا شا��د���ك� �ز@ر ل� ب�عس
ل�خ)6، ل� م�ل�ف�ك�دا دەب�نرا ك� "ل�قائ�" ژ*ر ب� ژ*ر6 ل�گ�ل 8ژ*م� 

ب�عسدا ��بوو.
گرتن� مام)ستا كر*كار ج�ا��. مام)ستا م�ال ع�ل� ع�بدولع�ز�ز. ل� 

ال6 ئ�مر�ك��كان وا ل� ق���م درابوو ك� ئ�م پ�اوە ح�رەك�6 ج�Vاد6 
ئ�سالم� ��ناوەت� گ)8ەپان� ع�راق. ب�وش�وە�� ل� ئ�مر�ك��كان گ�نراوە 

ك� گوا�� ب)كار6 ت�رورو ت)قاندن بووە، .
ئ�مر�ك��كان دروست  ل�م�شك�  ئ�ستر�ا��ك  وا�كردبوو ك�  ئ�مان� 
بوو بوو �اتن مام)ستا�ان گرتوو..برد�ان گرتن� مام)ستا كر*كار�ش. 
دەگ�8*ت�وە ب) ئ�وە6 ك� ل�گ�X جوندو لئ�سالم بووەو ك� دواتر بووە 
ئ�نسارول ئ�سالم و ئ�دعا6 ز@ر6 ب)كرا ك� دژ6 ئ�مر�كابووە، دواتر�ش 
ك� ئ�ستا گ�8اوەت� ن�رو�ج من ب,واناك�م. ع�الق���ك� ت�نز�م� �ان 

��ر*م� ب�و ج�ماع�ت�وە ��ب/...
              ئاماژەت ب�وەدا دەست #�بووە ب�ئ�وە� بزوتن�وە� ئ
سالم� 
 �
بگات� ئ�م ق�3ران�، ك� دە3ب
ن
ن تا چ�ند دەست� ح
زب� ع
لمان

كورد3
�كان� كوردستان� ت
ا�3؟
ئ�حسان:ب� ت�ئك�د دەست� ح�زب� كورد���كان� ت�ابووە ك�م و ز@ر، 
ب�?م نازان�ن ئا�ا ئ�و ح�زبان� وەكو ئ�وە6 ك� ئ�مر�كا ��ندZ خ��ك� 
ب�كار��ناب�ت. �ان ئا�ا م�رك�ز6 بووە ئ�م� دواتر م�ژوو دەر6 دەخات، 

ب�?م من ئ�وەندە دە��م ح�زب� كورد���كان ل�كات� گرتن� مام)ستا 
م�ال ع�ل� راب�ر د�فاع�ان ل/ ن�كرد، جا ئاخ) ن��انتوان�وە، �ان ��ر 

چ)ن� ب)وە.
         بزوتن�وە� ئ
سالم� ب� ژمارە�3ك� ئ+ران ح
ساب دەكرا..

ت؟+Oئ�م� چ� دە �ئ+ستاش ب� ژمارە� ب�ر3تان
ا ح
ساب دەكرBت..ب

ئ�حسان:راست� ئ�م� سوپاس� ئ�رانمان كردووە ئ�و دراوس���كمان بووەو 
ل� پا�ماندابووەو ��م�ش�ش دەرگاكان�ان ب) كردو�ن�وە.

ئ�و كاتان�ش ك� ئ�م� وەكو بزوتن�وە ل� ئ�ران بوو�ن، برادەران� پارت� و 
��ك�ت� و ح�زب� س)ش�ال�ست� ل�وZ بوون، ��موو ئ�وان�6 موعارەزە6 
ب�عس بوون ل�وZ بوون، ئ�م� ئ�وە��ن و ئاخ�ر�ن ن�بوو�ن ل�چونمان ب) 
ئ�ران و مان�وەمان ل�وZ، ب�?م ئ�وەندە6 دە��م ئ�گ�ر ئ�م� ل�بازن�6 
ئ�راندا بو�نا�� ن�ماندەتوان� س�ردان� ئ�مر�كاو ئ�وروپا بك��ن، ك� ئ�ران 
ئ�مر�كا6 ب�ش��تان� گ�ورە دادەنا ب� ئ�ستاش�وە، ئ�ستاش پ��وەند6 
ئ�م� و و?تان� دن�ا ب�ش�وە��ك� ئاسا��� ب�تا�ب�ت� ب�ر�تان�ا ك�من خ)م 
ل�وZ دەژ�م، ك� 8ەنگ� ل�وZ ز�اتر ع�الق�مان ل�گ�ل وەزارەت� دەرەوە6 
ب�ر�تان�ا ز�اتر ب�ت ك� ئ�وان ز�اتر دەمانناسن و ز�اتر ل� معاناتمان 
ت�دەگ�ن. ئ�گ�ر ل�س�ر شاش�6 ت�ل�فز�)ن�كان�ش ب�ت ئ�م� ئامادە�ن، 

ئ�و كات�ش روون دەب�ت�وە ك/ ل�س�ر ح�ق�و ك/ ناح�ق�.
            ب�م پرس
ارەم دەتگ�:Bنم�وە س�رەتا� دروستبوون� بزوتن�وە 
 �Oم��ئ�و3ش ل� مام�ستا م�ال مح�م�د� شان�دەر� پ+ش�وا� ئ+ستا� ك
ئ
سالم
�وە دەست پ+دەك�م، ل�گ�ل چون� ئ+وە ب� ئ+ران و ئ
عالنكردن� 
بزوتن�وە� ئ
سالم� ل� سن�، مام�ستا م�ال مح�م�د� شان�دەر�..
خ�� و ح
زب�ك�� #ات� ناو بزوتن�وەوە...ك�چ� ل�ئ+ستادا بزوتن�وە 
ج
اب�ت�وەو ب�ت� پ+ش�وا ل� ك�م��O ئ
سالم� ..ئ�م� چ�ن دەك�وBت� 

ال� ت� و چ�ن قس�� ل�س�ر دەك�3ت؟
ئ�حسان:ب� ت�ئك�د ج�ابوون�وە6 مام)ستا مح�م�د6 شان�دەر6 و 
مام)ستا ع�ل� باپ�ر دەست� دەرەوەبووە، ب�?م ئ�وە6 ر@ژ*ك بزوتن�وە 
بوب�ت. ��موو�ان دەزانن ك� ��م�ش�و ��موو كات�ك ع�ل� باپ�ر گل��� 
ل� ق�ادە6 بزوتن�وە كردووە ك�ب)چ� ش�خ مح�م�د دەرناك�ن و دە�وت 
 ،���� Zم و معاش� ل�و�ئ�و ئ�ندام� م�جل�س� ئ�عال�� ل�گ�ل باقر ح�ك
��م�ش� ئ�م�6 دەخو*ندەوە، ب�?م س�ركردا��ت� بزوتن�وە وە?م�ان 
ئ�وەبوو ك� ش�خ مح�م�د پ�او*ك� موسTمان�و م�ال��ك� عال�م�و ناكر*ت 

ئ�وە6 ت) دە��Tن وابكر*ت، ب�?م ئ�وە6 ك� ج�� س�رنج�و ع�المات�ك� 
ئ�ست�فVام� گ�ورە�� ك� ئ�م دوو موت�ناق�زە "ش�خ مح�م�دو ع�ل� 
�� وە ئ�ستاش ك�س نازان/ �باپ�ر" چ)ن بوون ب���ك ك� ش�رع�ش ن

ئ�ش و كار6 كام�ان كام���.
          ل� #�شتاكان و س�رەتا� بزوتن�وە مام�ستا كرBكار 
#�و�O ئ�وە3دا بزوتن�وە�3ك� چاكساز� ل�ناو بزوتن�وەدا بكات و 
ج
اب+ت�وە..ك� دواتر پاش #�Oبژاردن مام�ستا كرBكار وەك ژمارە� 
�3ك�م #�OبژBردراو مام�ستا ع�ل� باپ
ر وەك ژمارە� دووەم، ك� 
ئ�م�3ان چ�   �ب ب�ج
ابوون�وە،  بوو  #�وO+ك  ل�وكات�دا  ئ�م�ش 

دەO+ن؟
كردب�ت  بزوتن�وەدا  ل�ناو  شت�ك�  چ   �� كر*كار  ئ�حسان:مام)ستا 
ب�ع�وامل� دەرەك� ن��كردووە، ئ�گ�ر �� چ شت�ك بووب�ت ئ�گ�ر 
��ندZ توندو ت�ژ6 پ�وە بوب�ت ل�س�ر ئ�و ب)چونان�6 ئ�و كات� ك� 
ئ�و كات� ق�ادە6 بزوتن�وە مام)ستا م�ال عوسمان و مام)ستا م�ال ع�ل� 
بوون بوب�ت . ��ر ئ�و كات� ك� ل�گ��� دان�شتن ل�ب�رئ�وە6 د�� 
ساف بوو و ��چ شت�ك� دەرەك� ن�بوو دوا6 دان�شت گ�8ا��وە ناو 

بزوتن�وە6 ئ�سالم�.
           ب�نسب�ت ل�ب� كورد� ئ�مر3ك� ئ+وە چ ئاگا�3كتان ل+� 

#��3 داخ� چ� كراوە؟ 3ان چ� دەكرBت؟
ئ�حسان:لوب� كورد6 ل� ئ�مر�كا تا ئ�مر@ زەع�ف�، ب)�� دە�انتوان� 
فشار6 ز@رتر بخ�ن�س�ر ئ�مر�كا ب) ناوچ� ت�عر�ب كراوەكان و ب) 
ئ�و  ك�  ب,وا��دام  ل�و  من  ن�كراوە  ك�  ب�?م  ك�ركووك،  م�س�ل�6 
لوب�ان�...ن��انتوان�وە وەكو پ�و�ست دەور بب�نن. ك� ئوم�دەوار�ن كورد 
بتوان� ل� ئ�وروپاو ل� ئ�مر�كا فشار بخات� س�ر ئ�و و?تان� ب) ئ�وە6 
س�اس�ت� بگ)Z8 ب�رامب�ر ب� كوردو ب�رامب�ر ب� ق�ز���ك�6. ب� ن�زەر6 
من دەب�ت ئ�ولوب�ان� ��موو ب�ش�كان� كورد ب��� خ)6 بزان/ و بچوك 
ن�كر*ت�وە ل� ح�زب�كدا، ب�داخ�وەش ئ�و ��و?ن�6 ك� تا ئ�ستا دراون 

و دەدر*ت ح�زب�ن ن�ك ن�ت�وە�� و ��كگرتو6 كورد6.
                ئ�� ئ�وان�� ل+تان دابراون و ئ+ستا ئ
نتما� پ+تان�وە 

ن�ماوە؟
ئ�حسان:ب) ئ�وان�ش بزوتن�وە دەرگا6 ل�س�ر پشت� ب)�ان و ئ�م� 
پا�پشت� ل/ دەك��ن، وە ل�ب�رناشماندا�� س�ردان� ئ�وان� بك��ن ل��� 
چ شو*ن�ك بن، ب�خ�ر�اتن�ان ل/ دەك��ن و ب�پ�ر�ان�وە دەچ�ن، ��ر 
ك�س�ك�ش ح�ز ب� گ�8ان�وە دەكات ب) ناو بزوتن�وە ئ�م� ل�پ�شواز�دا 

دەب�ن ب)6..

 #�م�ش� ع�ل� باپ�ر ل�ناو بزوتن�وەدا دە�وت" ب� ش�خ مح�م�د دەرناك�ن، ك� ئ�و 
ل�گ�ل باقر ئ�لح�ك�م ئ�ندام� م�جل�س� ئ�عال�� و معاش� ل�و$ #���.

ئ
حسان ع�ل� ع�بدولع�ز3ز:

��، ب�2كو ل�س�ر �گرتن� مام�ستا ع�ل� باپ�ر ل�س�ر م�س�ل�4 ئ�سالم ن
ئ�و م�ل�ف�بووە ك� "ح�بل�ك� معاو���"4 #�بووە ل�گ�ل 9ژ7م� ب�عسدا

.......................................
#�ز4 دەرەك� وا�كرد  ك� با�2ك ل�بزوتن�وە ج�ابب�ت�وە ئ�و #�و=ن�ش 

س�رك�وتوو بوون بزوتن�وە �ان ب�رەو ئ�و ئاقاران� برد ك� دە�انو�ست 

ب�#او پرەنس�پ�كان� م�دەن��ت ب�رگر6 
بوون  ب��او?ت�  ماف�كان�  ت�واو6  ل�  كردن� 
8ەزام�ند6 خود6 تاك� ل�س�ر بن�ماكان� واقع� 
مر@ڤ ك� گرنگ� ب) س�رب�خ)�� ك�س�كان و 
پاراستن� ئازاد6 ئا��ن� ب� ��موو ج)رەكان��وە. 
را��نان� پ�روەردەو خ)ش�و�ست� س�ست�م� 
ئ�و  داوە  ب)  ��و��  ل�م�ژە  ز@ر  مر@ڤا��ت� 
م�ژو گ)رانكار�ان�6 روو6 داوە ت�سل�م� بازا68 
ز@ر  ب/  ب���رش�واز*ك  بووە  كلتور  بازا68 
جار�ش دەس�?ت دارەكان ��ز�ان ب�كار��ناوە 
ب) ل�باردەبردن� ئ�و ر*چك��� وەكو ��وا��ك 
مر@ڤ�كان چاالكان� ت�ك)شان�ان ب)كردووە ب)�� 
دە��م ب�ركردن�وەكانمان ل�دوا ر@ژمان ل� 8وانگ�6 
ج�اواز���كانمان�وە چ)ن دە8وان�ن� خود6 خ)مان 
رەنگ� تاك�كان� ك)م��گ� متمان�6 پ/ بدەن، 
دەس�?ت�  ب�تا�ب�ت�  ب�گشت�  خ��ك�  ب�?م 
س�اس� چ)ن ل�و ب��ا پرنس�پ�كان� دەروانن 
ئا�ا پ�و�ستمان ب�وەن��ر روناكب�ران ب� ئاگا�ان 

ب�نن�وە ل� دابون�ر�ت�كان.
ل� چوار چ�وە6  پ�روەردە  دووەم:  �)كار6   
ن�قل�ك� فراوان ل� ك)م�?��ت� و ر@شنب�ر6 و 
م�دەن� چ واتا ج)رە پ�روەردە��ك� بن�8ەت� 
پ�و�ست� ئ�نجام بدر*ت ملمالن/ ل�ن�وان مر@ڤ 
 �Tع�ق ت�كن�ل)ژ�ا  بووندا.  م�عر�ف�كان�  و 

ك)م��گا پ�ناس� كردن� دەو*ت ب�جگ� ل�م�ش 
د��Vنان��ان  وە  س�رب�ست�  س�رپ�رشت� 
پ�و�ست� ب) ��ر مر@ڤ�ك. ئ�وە6 ل�رەدا گرنگ� 

.Zباس� بكر
ر@ل�ت� ��ست كردن� ��ر تاك�ك� ئ�م ژ�نگ����� 
ل� خ)پرس�ن�وە باشتر�ن م�كان�زم� ل� ر@ح��ت� 
دەب�ت  كار6  گ)ران  باشتر�ن  مر@ڤ�ك  ��ر 
چاكساز��  ئ�م  بك��ن،  ب�رج�ست�  ل�خ)مان 
ل�ژ�ان� ر@ژان�ماندا ب�و�ست� خ)مان ل�ناو ناخ� 
مر@ڤ�ك� تردا گ�ش�دەكات، وات� ب�ر��م ��نان� 
حوكم� ب�س�ر خ)ماندا نو*خواز6 كار6 ك���؟ 
ب�ژ*ك� باش�ن ر@ژان�، دەل��ن�وە،  ئ�م� وتار 
ب�?م ئ�م� واق�ع� ك)م��گا6 خ)مان� پ�و�ست� 
ل�شو*ن�  ب)بكات  كار6  خ)ب�خشان�  خ��ك 
م�ترس� ن�گ�ران� م�س�ل���ك� قاب�ل� ق�بول� 
ل� ناخ� ��ر تاك�ك� ئ�م ك)م��گا��دا، ب�?م 
ل���مان كاتدا ��و��ك� ئ�جگار باش� دەو*ت. 
كات� ب,�ار دەدە�ن ب) ن�و دون�ا6 مر@ڤا��ت� 
واق�ع� خ)شگوزەران�  ب�زان�ن  دەب�ت  ئ�وسا 
پ�ك�وەمان  م�دەن�  ل�دون�ا6   ��چ مر@ڤ 
ن�وە6 ��ك  وادەزان�ن ��موو6  دەب�ست�ت�وە 
ئ�م,@  ر@ژان�مان  رەفتار6  ل�كارو  خان�وادە�ن 
ز@رب�6 و?تان كردوو�ان� ب� دروشم� ر@ژان�6 
خ)�ان، وات� سانس)ر*ك ن�� ل�ب�ردەم ئارەزوو 

و�ست� مر@ڤدا، ��م�ش� ل�ك حا�� بوون ���� 
ب�مانا��ك� د�ك� ��چ ش�وە خ) ب�دەست�وەدان 
��ك� واجب� بكات� س�ر مر@ڤدا وات� كار6 ئازاد �ن
ز@رجار ئ�گ�ر ل��ادمان ب�ت ك)م��گا��ك� تر 
س�رنج� راك�شاو�ت وات� ئ�م��� پ�,ەوكردن� 
م�دەن��ت ل���ر شو*ن�ك بوون� ��ب�ت ��ق� 
ب�ن  ر*بازە  ئ�و  خ)شك�ر6  زەم�ن�  خ)مان 
 ��ئ�م� ��چ السا�� كردن�وەن�� ل�و ج�Vانگ�ر�
ك�سا��ت� خ)ت دەب�ن�ت�وە وات� ل�رەدا مر@ڤ 
خاوەن� ناسنام�6 خ)��ت� م�ب�ستم ئ�وە�� 
ئ�ستا  دەبن  فراوانتر  بوو،  بوون  د�وارەكان� 
��موومان ل�قا�ب� ب�خشندە�دا دەژ*�ن، ب�?م 
زەرورە ما��ت� روحمان واب�ن ل�رەدا خ�بات� 
�� ب) �بوون ب� م�دەن� ج�اوازە ئ�م ��و�دان ن
پل�و پا�� مام��� كردن� ل�گ�ل روح��ت� مر@ڤدا 
ئ�گ�ر  ���ب�ن�ن  ب)  ��نگاو6  پ�و�ست�  وات� 
ئاسودەب�ن  ل�س�ب�ر6  ن�مانتوان�  خ)شمان 

بان�وەكان� دا�اتومان ل�گ��� مام��� بك��ن.
دەم�وZ ل�ك)تا�دا باب�ت�ك�مدا ئاماژە ب�وت���ك� 
كارنگ�)  (د�ل  ناس�  دەروون  گ�ورە6  زانا6 
بك��ن ك� دە�/: چاالك� بن�8ەت� و س�نگ�ن� 
ئ�وە ل�ژ�اندا كات�ك پ, ب�ردەب�ت، كات�ك ئ�وە 
ل���ر سات�ك� ت�م�ندا ل�و كارە6 دە�ك�ن چ�ژ 

بب�ن.
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ج�و#�ر شوان�ب�رەو م�دەن��ت

 B9ژ7ك ل� ك)ل�ژ*ك� زانك)6 س�الح�د�ن 
ئامادەكردن�  ب�  بووم   Xقا س�ر  دا 
وكچاندا، چ)ن  كو8ان  ل�ن�و  �8پ)رتاژ*ك 
ژ�ان� دوا 8@ژ  ب)  ئامادە دەك�ن  خ)�ان 

 ،��ر ئ�و�ش ژ�ان� �اوس�رگ�ر� @ ز
��ردوو  ل�  دواند  گ�نجم 

��ر��ك��ان  رەگ�ز، 
ب�ردەم  ل�  ئازادان� 

ق���م� ك�مدا 8ا6 
دەردەب,6،  خ)�ان 

ت�ب�ن�م  من  ئ�وە6  ب�?م 
زانك)دا  گ�نجان�  ل�ن�و  كردب�ت 

دەكرد  ن�  د6  ب�  ئ�وت)م  ج�اواز��ك� 
ل�گ�X گ�نجان� دەرەوە6 زانك)دا، ب���ر 
حاX گ�نجان� زانك)ش ��X قو?و6 ب�ر6 
تار�ك� ك)م��گان، ئ�گ�ر چ� تا ئ�ستاك� 
ن��ان توان�ووە 8*,ەو6 ژ�ان ب�ر*چك���ك� 
تردا ب�رن، ب�ردەوام ل� بن�اد نان� ق�?6 
ب�ند6  و  ل�س�ر  ك)م��گان،  قو8او6 
�8پ)رتاژەك�مدا بووم خانم�ك ب� بو*ر��وە 
8وو6 قس�6 ل�من كرد و گوت�: ت) ل� 
8@ژنام�دا كاردەك��ت ل�وان��� ز@ر ك�س 
بناس�ت ل� نوس�ن�كان�اندا ز�اتر با��خ ب� 
ماف� ئافرەت بدەن باس� ج�Vان� ��كسان� 
و ب�رامب�ر6 ژن و پ�او بك�ن، دەم�و*ت 
�ت: ئ�وە ئ�وە �Tان ب�ل� زمان� من�وە پ�
كردوون  ل/  وا6  جنس�  �ووەت�  ش� 
ق���م�كانتان ت�ن�ا ئافرەت� دەرەوە6 ل� 

 �Tما و سم��ب�رب�ت، �ان دەتان�و*ت س
ب)  بك�ن  جوان  پ/  ح�زب�  8اگ��اندن� 
دەدر*ت،  ب�ئافرەتان  با��خ  ب�Tن  ئ�وە6 
خ)تان  خ�زان�كان�  ل�  ب�ر*ك  ب)  ئ�6 
ناك�ن�وە ل� ن�وان دوو د�واردا س�ر قا�ن ب� 
دروستكردن� د@�م� و منداX ب� خ�وكردن، 
برادەر دوبارە6 دەك�م�وە پ��ام�ك�6 
من�ان پ/ 8ابگ���ن�، ب��كو 
ب�ر ل�ماف� مر@ڤ 

ب�گشت� بك�ن�وە 
ن�ك  باشترە 

ك/  ئافرەت،  ت�ن�ا 
دەتوان�ت نمون�6 دە پ�اوم ب) 

د�ار6 بكات ك� ب� ماف� س�رەتا��كان� 
ئافرەت  ن�خواست�  بووب�ت،  شاد  خ)6 
ب� در*ژا�� زەم�ن ل� ژ*ر دەست� ك)ت� 
ئ�م  قس�كان�  چ�وساون�ت�وە،  پ�اواندا 
خاتوون�م ل� ��گب� دابوو تا ب�رەب��ان� 
8@ژ6 ��شت� مارس، ك� ب� 8@ژ6 ج�Vان� 
س�ردان�  8@ژ  ��مان  ناسراوە  ئافرەت 
8*كخراو*كم كرد ل� گ�رەك�كدا، چ�م ب�ر 
چاو ك�وت خ)زگ� ئ�وە6 من ب�ن�م ك�س� 
تر ن��ب�ن�ت، ئافرەت�ك� كر*كارم ب�رچاو 

ك�وت ئ)ت)مب�ل� ما�� بازرگان�ك� دەش)رد، 
ب�8است� دX ت�نگ بووم ل� 8وانگ�6 ال��ن� 
و  ئافرەت�  ل�و  ب�رم  مر@ڤا��ت��ك�وە، 
س�دان� وەك ئ�و دەكردەوە ئاخ) خاوەن 
ك)مپان�اكان و قاچاخچ�� كوردەكان چ�ند 
�ان ل�گ�X كردوون تا گ�شتون�ت� Tفرت و ف�
كارە  ئ�و  ئ�ستاش  و  و?ت�  ن�مچ�  ئ�م 
دەك�ن ك� دە6 ب�نم، ك)م��گا6 كورد6 
ك)م�?ت�  گرفت�  دە�ان  ��نوك�ش  تا 
���� و چارەس�ر ن�كراوە ئ�م,@ش گرفت� 
ئ�وان�ش �اتووە ت� س�ر، ئاخرمان خ�رب�ت 
ل� س�ردەم� ع�ول�م�دا، ئ�وەم ماوە 
ب��Tم دەنگ� خ)م دەخ�م� 
ئ�و  دەنگ�   Xپا
باچ�تر  خاتوون� 
دەست�كان  ب�  ق���م 
 ��ت�ڤ و  ئ)رگان  ل� 
ل� چاو6   X(كورد��كان خ
ئ�گ�ر  ن�ك�ن،  �او?ت�ان 
ماف�  خوازب�ت  ��كسان�  ئ�وە6 
ئافرەت� ب�الوە گرنگ ب�ت. ف��ل�سوف� 
�ند گاند6 گوت�ن�: باس�رەتا ل� خ)�ان�وە 
دەست پ/ بك�ن باشترە، دواتردەتوانن ببن 

ب� مام)ستا6 دەوروب�ر�ان ! 

s.halabjaee@yahoo.com
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