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ی سهرکهوتن يان نهمانم گری ئا کی نيشتمانم، هه  من کورد
گايهشدا سهر  م کرد گهنجی و ياريکردن لهگهڵ مهرگدا به ژيانمف لهو ڕ

 ههر بۆيه دەستم دايه ئهو پرۆژەيه
 سهرکهوتن و پهڕينهوەی کوردە دروستکردنی ئهو پردە بۆ 

کی نيشتمان پهرستم   من کورد
زم به بير و ههستم  ئهيپار

ت نهوەستم  ههتاکو ماوم بۆ ئهو کورد ئهب
  

مانيش دە   بۆ سل
  

دەنگ و ماتی  مانی بۆ ب  شاری سل
 خۆ تۆ پاشماوەی س ئهمارەتی 

 وا مهزانه له شارستانيهت دووری 
 ئهردەالن، بابان و شارەزووری 

شتا ههر کهمه  ين ه  ههرچيت بۆ ب
شکهوتووترين شاری سهردەمه   پ

ت گرتووە ئهو ههموو خهمه    بۆ ميللهت هه
 



بازی بهم نووسينه دەکات:"   کی خۆيدا بهرجهستهی باوەڕ و ئاوات و ڕ ا که خهباتم کردووە بۆ دمن له ژيانمله ناساندن
هتی کوردستان و بۆ سهربهخۆيی کوردستان و ئهوە  وچان ". ل  ٤٠زياتر له دەو ه ب  ٢٠٠سا

ی بهجهماوەرەوە ئاگای له خشهی مارومارووە.. گهی توندوتۆ تهوە    بۆ نموونهکاکه حهمه بههۆی پ ڕ ش وەک خۆی دەگ پ
تی بکوژی فرەنسۆ حهريرييان ئاشکرا کردووە که تهوحيدييه ئيسالمييهکان   دەزگای پاراستنی پارتی و زانياری يهک

 ٢٠٣بوون. ل 
کی سهير   ٢٠٩ر له ل  نووسه ی خراپی لهناو سۆسياليستدا و چيرۆک دا چهند وشهيهکی کاريگهر لهسهر عادل موراد و رۆ

تهوە دەش زۆر شتی تريشم اليه ڕ ک دەگ ! ڕەنگهههندێ جار نهتوانرێ ههموو ههقيقهت !! ئيدی نازانين بۆ شتهکانی تر نا
 ..بووترێ!!

کی  باسی مهال بهختياريش هبانی کچی  تکهوەد  جار کی تريش بريتييه لهوەی کات بافڵ تا بهوە و باس ه دوو توێ ئهم کت
دەپهڕێوەکامهال بهختيار دەخوازێ، شايی و ئاههنگ دەکرێ و مام جهالل لهسهر داخوازی ئامادە بو   .ن هه

شمهرگهيهک بهردەوام دەبي ری پ ندنهوەی رۆژژم ڕانهتههتا لهگهڵ خو وەی سهيروسهمهرەدا  ، بهسهر باس و ڕووداو و گ
وارەيهک داوەتی  ٧/ ٢٠٠٢/٦اس لهوە دەکاتبدەکهويت... کاکه حهمه   ش    ئ مانی.. لهو خ ساالر حهفيد دەب له سل  ٣ش

بهريتانييهکيش ئامادەن.. زۆر ئاغا و کهسايهتی سهير ی وەک بههادين نوريش له داوەتهکهن.. کاکهحهمه  و    ئهمهريکی  
 "  : دەنووس بهوەک  مامۆستا  ک  لهسهرەتای  کات بووە  شيوعيی  حزبی  دەستڕۆيشتووی  و  ر  سکرت نوری  هادين 

راقدا چونکه هی ئيستعمارە و ئهم شهويش مامۆستا چۆن  شهستهکاندا و چۆن بڕياری داوە کۆکاکۆال نهخۆنهوە له ع
راق ببنه فريادڕەسی و ئازادی و ديموکراتيمان بۆ به بگات لهم ئهمهريکاييانه زوو يهنه ع ن و زۆری ههوڵ ئهدات ت

 ٢٧٥". ل کهش
بهرنامهی  کهوتنهکهی  چاوپ له  نوری  بههادين  دەدات..  نيشان  نی  ئهر کی  وەرچهخان زۆرە  مانای  که  ک  بهسهرهات

شی مۆسکۆ بووين"  " :دا لهم ميانهدا وتیيشپهنجهمۆری رووداو مه دەرو ديارە زۆر نموونهی لهم چهشنهمان و  ..  ئ
کی   کی زۆر ئهوجا زۆر کهسايهتيمان  بهداخهوە دوای بهسهربردنی تهمهن ژ و لهدەستدانی وزە و توانا و دەرفهت دوورودر

نه سهر ئهم باوەڕە  ..د
سۆ و  پارتی  وان  لهن وانگيری  ن ئيسالمی  يهکگرتووی  وەک  بههادين  دەکات،بۆ  شسهالحهدين  شاندا  زەحمهتک و  ياليست 

ی    ٣١ئاماژەش به  دەکات به رەخنهگرتن لهپارتی و  ئاشتی کات دەچنه الی مهسعوود بارزانی ناوبراو بهحهماسهوە دەست
ی دە ..ئاب دەکات مه ئيدی شهڕ ناکهين. بهم جۆرە خاوی :  کاکه حهمهش پ مه بۆ ئاشتی هاتووين تۆ شهڕ دەکهيت،ئ ئ
   دەکاتهوە.

کی تری مام  رەشدا ستايش وان مام جهالل و کاکه حهمه دا، ل مام جهالل دەکاتهوە:" ئاماژەمان به پهيوەندی قوڵ و پتهوی ن
کانی   ٢٧٦ل ". کهسايهتييهکی باشه و وەفای ههيه بۆ هاوڕ

  
: "   ٢٩٠له ل   تی ههميشه لهدوای ڕووداوەکانهوەيه يان دوادا دەنووس ت  یيهک ". ئهم بۆچوونه ڕووداوەکان ئهکهو

ژەران و  بيروڕای زۆر ری سياسی و تو تانهسک  چاود دوای چهند    ،خۆیەبه پارتی د  یی تريشه، چونکه ههرچی يهک
يدا بووە  و بهو قۆناغه دەگات  دەکاتهوە  سا ههمان شت دووبارە ک ت ن ش سا تهمومژ      بۆيه ئهم ههقيقهته هيچ.  که پارتی پ
ناگرێ و   ک هه کتومت و بهڕاشکاوی   ووە و جهختی لهسهر دەکاتهوە وکاکه حهمهش دەرکی بهم ڕاستييه کردو گومان

ت  ..دەينووس
ی و  يلهو دانيشتن و گفتوگۆيانه دەکات سهبارەت به گۆڕينی داوا و دروشمی کورد له ئۆتۆنۆمي  سدواتر با هوە بۆ فيدڕا

له   دواتر  که   ... ردا  ههول و  کهرکووک  وان  لهن کوردستان  باشووری  پايتهختی  بژاردنی  هه   ٢٠٠٢/١٠/٢٢بڕياری 
ر دەدرێ  ... بهفهرمی بڕيار بۆ ههول

گومان بزاڤی رزگاريخوازی   کهوتنامهی سايکس ـ  ب شچوونی دروشمهکانی لهدوای ڕ کورد ئهگهرچی ههنگاوی بهرەو پ
بهناو   ناپارتی  پارتی  دانی  سهرهه و  کوردی  کالسيکی  سهرکردايهتی  وردەی  وردە  چوونی  بهسهر  م  ب پيکۆوە،باشتر 

تی ئايدۆلۆژی مارکسی لهسهر بيرکردنهوەی سياسی کوردی  دواکهوتووانه و رن و کاريگهر به قورسی ههنگاوی   مۆد
تهوە ههر باشه. دەستبهرداربوونی داوای  ستگهيهگدا له نيوە بگهڕ ن و و شهوە،ل ديسان زيان لههه شو ناوە و چۆته پ
ييه.ديارە چارەسهری ڕاستهقينه له دياريکردنی مافی چارەنووس   ی خۆشحا ئۆتۆنۆمی به درۆزنی و ڕاستهقينهکهيهوە،ج

ت بووندايه،وەک ههقي هکانيان چيدی نهکهنه  و بهدەو ت و گهالنی ناوچهکهش ڕۆ رەوەرييه ڕزگاری ب ک کورد له کو قهت
م و نامرۆڤانه.هيةانه کايهی ئاشتييهک به يهکسانی بۆ گشت اليهک.  ناوی زو کی داگيرکارانهی خو   دەسته چيلهی شهڕ

ژەيان ههيه و  هباس شمهرگهيهک در ری پ رەدا  تا دەگهينه رۆژەکان  فرەچهشنهکانی ڕۆژژم ی دوای ڕووخانی سهدام و ل
 " :   ٣٥١. جهيش نهمابوو، پۆليس نهمابوو" ل واری ال بوايه، حکومهت بودئهوەی بيست سی چهکدە

ژای گووتنه  رەدا جهختی ل کراوەتهوەيئهم ڕاسته ش و کاريگهري بۆخۆی يه که ل که ئاو زۆر دەک کهوته ی ههوير و ل
نييهکانی   ستا  ههتنهر و  ا ئ ئاخر    رهه  دائايندەشماوە   ... ن ژوويی   کوردسهرانی  دەم هيهکی م ـ هه تی  پارتی و يهک ـ 

کی دڕندەت  ات دخۆت مهيکه و خودا بت" وتهنی  کورد      کوشندەيان کرد. کهچی تۆ بچی بينای    برا،لهناوبۆ  " داگيرکهر
نهرەکهی بکهيتهوە   داپلۆس هته  ـ ی بۆ دروست بکهيتهوە،  ـ سدەو ئوپا و پۆليس  ل دروست هبۆ  تری  کی  وەی سهدام

تهوە....ئاخر هيچ زيندانييهک   گهیههب ئازادبوونی ل سهختر    يه بچ دەرگای زيندانهکهی تۆکمهتر بکات بۆ ئهوەی ڕ



ت ه  ...؟؟!!ب هه ئهو  نهيهئهمه  کۆتوبهندی   کهمهرشک خۆيان  خوايشتی  به  و  بهرپرسن  ی  ل حيزبی کوردی  سهرانی  که 
راقيان کردەوە دەستی خۆيان.    ع

  
شنيازەی بۆ دەکات:"   بهبهتايبهتی کاک حهمه     ٥/٣/ ٢٠٠٣  ڕۆژی  لهم چرکهساتهدا ته الی مام جهالل و ئهم پ ميوانی دەچ

رە له بهغدان و بۆ ناچنهوە کو  یوتم جهناب ژايی حهمرين مام جهالل بۆ ل ز و جهيشی نهماوە به در راق ه ردستان و ع
يداه ين و بيری ئيرتيوازييان بۆ ل بدەين و دانيشن ت   ٣٥٢ل ."ز دان

گرنگ   کی  بۆ خا ژيرانه  کی  ههو نهتهوەيی،  ستراتيژی  کوردانهی  داخوازييهکی  تی..  پرسيار لهبهر  پڕ  ههستيار  و 
نهرەکهی  م و دامودەزگا بکوژ و ببڕە داپلۆس راقی و رژ هکهکهی داگيرکهری ع هته زۆ قۆستنهوەی دەرفهتی داڕماوی دە

ڕينه به چوار قسهی ب سهرووپای ب تی ديزە  سهدام،کهچی ئهم دەرفهته ههرە ز کدانهوە و بهرپرسيار  ناوەڕۆک و ل
  بهدەر خۆنه دەکهن.  

ژوويی بکردا يايیه گهر بهاتايه کورد شهڕی سنووری نهتهوەی و جوگرافيديارە لهڕووی ستراتيژی نهتهوەي ه، ههزار  يم
تی زدەکهونه پهراوئهوە ههموو  لهمديوو سنوورەوە ک ههيه و چ دەکرێ  ئيدی     ..قات سهرکهوتووتر دەبوو ی دەسه

 . هوەکوردستان
ی خۆی بهس بهنهمانی سهدام دەردەبڕێجهالل  مام   :   .بايهخ به قسهکهی نادات و ئاوات و خۆشحا ک  دە ز و اليهن هيچ ه

ت و وەک سهداميان پ ناکرێ ته الی پارتی و  ١...له سهدام خراپتر ناب ههمان بابهتيش به مهسعوود . کاکه حهمه دەچ
  ، ئهويش وەک مام جهالل خهمساردانه وەری دەگرێ و دە هيچ کهس وەک سهدامی پ ناکرێ ئهوانيش بارزانی دە

 ٣٥٢معارەزەن و پياوی باشن و ههموويان دۆستمانن و هاوکاريمان کردوون . ل 
 

نی ئهمهريکا بۆ ستی ئهر و حيزبهکهی دەکات، جارێ که ميزانييهکهيان دەبڕن    کاکه حهمه لهم بهرگهدا دووجار باسی هه
تهوە و  ر کيش که سۆجو ئهمهريکا بۆيان دەگ هکانهوە نهگيراوە و توڕە  ي هريکايمياليست تاکه حيزبه کهسی لهاليهن ئهشار

 ..ینهکراوەته سهر
زە ئيسالمييهکان ب   دەيشی دەدات... او تهنانهت د  اگاداری عهلی باپير دەکاتهوەئات، کاکهحهمه  دکات ئهمهريکا دەيهوێ له ه

تهوە،   م ئهوەمان بۆ ڕوون دەب هتهی کاکه حهمه مهگهر ههر خۆی بتوان ڕوون کردنهوەی لهسهر بدات! به ئهم خهس
کی تر   ژ دەکات.. به دەربڕين ڕاگرتنی    سهرباری نهياری حيزبی و سياسی کاکه حهمه دەستی هاوکاری بۆ گشت اليهک در

و ئهم ههم نس لهن ندە ئاسان نييه، مهگهبا کی ه ت روو دژبهرابهدا کار  ..!ههر کاکهحهمه له عۆدەيان ب
وەش وەک بهندە و  ڕەنگ   ی بۆ ئهوە بچ کهوا کاکه حهئ کی  مکهم کهس خهيا  تهڕ   کیدخاوەنی  هش وەک ههر گهنج

ک بهو  و کی عاشقانه ياخود جواپهرستييه!.. ئاخر ئهو ييهوە    ژيانی  ههست وانبهو شاو  سهرقا و کونه ئهشکهوت   و  خ و ک ن
ی سست نهبووە! ناچاالک نهبووەدەوەن و  و بن   نیاری و دددتۆوی  ، ياخود  !بهردانهوە چۆن دەماری عهشقی د دا   فڕ ت

ز    یلهبير  ماوە و   کی تهڕوپاراوی عهشق ئام مدا کاکه حهمه به کۆپله شيعر شتا ،  ماوە؟!.. کهچی لهوە : ه مان دە پ
کی تژی له عهشق و جوانپهرستييه..   بنۆڕن لهم کۆپله بچووکهدا چ  دە بفهرموون و  ههرزەکارەکهی جارانه و خاوەن د

  ..بهيان دەکات
 

نازە   شۆخوشهنگه ب
 تاکه لهناو چينی تازە 

 ڕواچييه وەک بازە 
 ...بۆ کاری خۆی بهنيازە

نی عهشقه گهر   تهوە دواوە، بهدووری مهبينه، وەک ڕ  ٣٠ئهم ههو بهرز و دەم به  اسا بگهڕ ی کانی له با وچی سهر ڕ
کهنينهکان نهگرێ رە له شۆخ و شهنگان نهگرێ ..!خهندە و پ  ...س

ته هاودەمی مهدهۆش و بهديار  ت ، ب ته کايهوە. بهکورتی ئهگهر الت ئاسايی ب ن نان به نان لهسهر داه جوانی يارەوە داه
ستگهيهی ژيان دا، قهرەبووی ئهو تهمهنه  بهش کردب له عهشق و خۆشهويستی ، کهچی لهم نيوە و ی خۆی ب ئهوساش د

تهوە دەکاتهوە و بۆ شۆخ و شهنگان  ..شيعر دەهۆن
رەکهيدا کاکهحهمه تيشک   تیلهبهرەو کۆتايی رۆژژم شه ناوخۆيهکانی يهک نهوشيروان و کۆسرەت و  ...دەخاته سهر ک

نی .. ديارە مام   یبهبيانووی ئهوە  نعومهری سهيد عهلی نامه بۆ مام جهالل دەنووس   جهالل   تهمهنی سهرکهوتووە واز به
ژ و بيروڕ کی کۆسرەت دەکات! له ئهنجامی وتوو ت... کاکه حهمه سهردان لهو    گۆڕينهوە  ابهم کارە تهواو ناڕەحهت دەب

ی  هکانيردی دەکاتهوە. يهک لهناڕازياس  بڕيارەی :"    که لهيادی نييه کاميانه،پ مام خۆی مهسئولی خۆمانه و ژنهکهشی  دە
ی پ دەدات..کهوا گهر مام   .  ٤٢٧ل  مهسئولی ژنهکانمانه"..   ته الی مام و ههوا داوای    جهالل  کاکه حهمه دواتر دەچ

ته خزمهتی کۆسرەت کردن، ب س و دوو  تکۆسرەت بکا    ..د
ته کن مام  ..نووسهر  کات ی دە  جهالل  دەچ ههميشه وام زانيوە تۆ و کاک   "دەبين زۆر ناڕەحهت و پهشۆکاوە. مام پ

م نهوشيروان ئهو نامهيهی بۆ نووسيوم و تۆش سهردانی ئهوانت کردووە" م دوور نابن، به   . ٤٢٧ل  نهوشيروان قهت ل
پهرۆشی کۆسرەتدا بووە له  زياتر  مام  تهوە  ڕ دەگ حهمه  کاکه  زۆر   چونکه ..!وەک  تر  قسهی  "    بهوانی  و  لهناو  دە 

ک فاي  بخانهکه کۆمه بخانهيهکی گهورەدا بوو له کت نای وتی: ئهوانه زلکت ريان سهر به ۆی گرتبوو به باوەشيهوە ه



باوەش    . فايلهکانيانه  ئهوە  و  بوون  راق  ع من  حکومهتی  ئهوانه  بکه  سهيريان  وتی:  دانا  من  لهبهردەمی  فايلی 
  ٤٢٧دەرئهکهن؟". ل 

ه...   ويسته بکهين لهسهر ئهم خا رەدا دەب هه مه ل مام چۆن زانيويهتی ئهمه وەک تهقينهوەی بۆمبايهکی زۆر گهورەيه!!    ئ
نزيکانه بهرتهکی  و  پياوی حکومهتن    یئهو  يان  فاکته  ئهمه  ئايا  قبوڵ کردوون؟  ی  و کينهل و   یڕک  ناکۆکی  رۆژانی 

ڕە بهرانبهر هاوسهنگهرەکهی؟؟    جياوازييهکان ؟.. دەب و سروشتی ب ڕەحمانهی کوردە بهڕانبهر بهکورد و شۆڕشگ
ا ئهو فايالنه يئاکۆسرەت،نهوشيروان، عومهری سهيد عهلی، فهرەيدون عهبدولقادر و چهندانی تر؟؟!!  ئهوانه ک بن؟...  

ک ئا ..!ههر ماون؟ ن؟؟؟.. رۆژ  شکرا دەکر
ڕێ و    ه حهمبهههرحاڵ کاکه   رخواهانهی خۆی دەگ ی خ ک   جهالل    کۆسرەت لهگهڵ مام   ڕؤ  ی ئاشت دەکاتهوە، واته لهت

تهوە باوەشی ی ن ک : مله پاداشتی کاکه حه جهالل  و مام گهورەی ناڕەزاکان دەگهر تۆ ههر پياوی شهڕ نيت، ه دا دە
شهکانيت و پياوی ڕۆژانی ناخۆش و ههميشه پشتيوانی مام جهاللی".لپياوی ئاشتی و چارەسهری   ههر لهم    ٤٢٨  ک

دی خۆی بهرانبهنهوشيروان     ..ميانهدا باس له بيروباوەڕی نهوشيروان دژ به مام دەکات مهسعود و مام دەردەبڕی    رنائوم
ی:"   هبانیتا دەگاته ئهوەی وەک کاکه حهمه لهزمانی ئهوەوە دە ک شت    ئهگهر جهالل تا ت مهسعود بارزانی ههند ب

ت. لهکاتنبۆ يهکهم جاريش    نهوشيروان  دەش  !ئهم دەربڕينه قورسه  ٤٣٣". ل  ات  کئه ت ئهمهی دەربڕی ب دا دەزانين  ک هب
ژاي گری مام جهالل بووە    يیتهمهن  ینهوشيروان بهدر  ..حيزبيدا  یه گشت کاروبارو زۆرجار کهسی يهکی ی ن ک ، ل ج

ئ..    نووسهر جار  وەک  بۆيهکهم  تهوە  ڕ دەگ بۆمان  بهغدا، وەک  ته  دەچ پهرلهمان  پهرلهمان  هندام  قسه له  کوردی  ی  به 
ته فهرمی   کردووە و خهسرەو جاف بۆی کردۆته عهرەبی. ئهمهش بهو مهبهستهی زمانی کوردی له پهرلهمانی بهغدا بب

ڕی بۆ دياری بکهن  ..  و وەرگ
  

ۆ و خهرمان   هيهکه بۆ به مه ندنهوەيه چهند سوا ی  ح ردنی ئهو ههموو ڕووداوانهی کاکه  کئهم خو همه له ماوەی ههشت سا
کاکه حهمه له هاوڕێ و  ...بووە  خۆيدا له نزيکهوە بهشدار و ئاگاداری ڕووداوە ههستيارەکانی سهر گۆڕەپانی کوردستان

شنبيران ههرگيز دوور نهبووە . هاتۆته بهرلين ۆهکان و ريله سياسي  ر،ەدۆستهکانی، له حيزب و اليهنهکان، له جهماو
وگۆڕی   به سوودمهندبوون لهم ديدارە خۆشحاڵ بووە،ردووە..کجهمال نهبهزی ديوە و گفتوگۆی ههمهچهشنی لهگهڵ   ئا

بووە.   خهزنهداردا  مارف  لهگهڵ  ديداری  و  بۆنه  نامه  ههموو  ش  ەردووک  یهدەبييهکانئسهردانی  ک بهتهنگ  هکانيانهوە  و 
  ...ووەب

کی حيزبه کوردييهکان دەچنه ئهمهريکا ، لهگهڕانهوەدا تهنيا کاکه   ڕامهوە کات شاند يهکی دکتۆری زانکۆم بۆی گ هاوڕ
تهوە. کاکه  ن بخانهی زانکۆی ڕووتهی کوردی د ب و سهرچاوەيهکيان به زمانی ئينگليزی بهدياری بۆ کت حهمه چهند کت

ت بن هی شههيدانی بهسهر کردۆتهوە،بهشداری پرسهی کردووە و ئهرکی حيزبی و دۆستانه و حهمه چهندی بۆی لواب هما
. دەگهيهن   دابونهريتی خۆيشی بهردەوام بهج

دانهوەی چهند الپهڕەيهک  هيهکی تر ئامادە بکهم . دوای هه رەش سوا گهنامهکان دا، کهوتمه پهيجور،بۆ ئهوەی ل له بهشی به
کدا که   وەيه و ئاڕاستهی ک کراوە! له کۆتاييهکهشيدا ناوی نووسهرەکه / کهوتم بهسهر نووسين بهداخهوە ديار نييه له ک

گهکه سهری پهڕيوە و قاجيشی بڕاوەتهوە.بهندە ٪ يهقين بووم ئهمه خهتی ئازاد مستهفای    ٩٩خاوەنهکهی ديار نييه. واته به
ری پاسۆکه.. بابهتهکه   کی ستر  ١٢سکرت سهنگاندن شهکانی ديوی الپهڕەی چڕوپڕی هه اکچهری حيزبی سۆسياليست و ک

دەقی   ديم،  دواتر  هم الی خۆم وەک ڕەخنه تۆمار کرد.. چهند پهڕەيهک  لهگهل ڕەههندەوە. سهرەتا ئهم خا ناوەوەيهتی 
م ديسان سهری پهڕيوە،ل قاچی سهالمهته و  خاوەنهکهی نووسراوە ئازاد      ١٩٨٥/ ١٥/٨نامهکه دانراوە به چاپکراوی، به

ژووييهوە چييه؟!. دەبوو ڕوونکردنهوەيهکی تارا يه و بۆنهی ئهم نامهيه له ڕووی م نهر نازان ئازاد ک ن.... بهداخهوە خو
ی عهشقی زيندوو نييه، بگرە له قسهی خۆش و نوکته و  دانه کاکه حهمه ههر د لهسهر بدرايه بدرايه. شايهنی ئاماژە پ

مهزی کهيفسازيش بهدوور نييه. ئهوەتا نزيک  گهنامهکان    78هی  گۆ نوکتهی سهردەمی خهباتی کۆکردۆتهوە و لهبهشی به
نهرانی دەکات.ل  شکهش به خو   ٥٦٢دا پ

ک بی کهموکوڕی نييه، ئهم بهرههمهش چهند ناتهواوييهکی لهخۆ گرتووە:    وەک پرنسيب دەزانين هيچ کار
ش کهوتوون. ئهگهر  هی چاپ نهبن؟. + زۆر ڕووداو ههيه، دووبارە بوونهتهوە و پشوپ   هه

کهوت ههبوو حهفتهيه له ماڵ يان بارەگا دانيشتووە   ،بۆ نموونه ڕ ويست نهبوو نووسهر  بيياننووس ک ههن پ + بابهتگهل
ی کاروبار بووە، "  ی ئيشوکاری ڕۆژانه بوومو سهرقا هوە بووم مهشغو . ئهمه کاتی له خۆی بردووە و    ١٢٦".ل  لهما

نهريش سوود و گرنگی ني   يه.بۆ خو
وێ.  بۆ   نهر دەش کهوە نييه، يادەوەريی خو ته ناو باسهکانهوە چ وابهستهييهکيان پ ن کی کۆن د + ههندێ جار باسگهل

ی  ١٩٧له ل نموونه  کی سا تهوە بۆ باس ی ١٩٧٧دەگهڕ تهوە بۆ  ٢٠٠٠و له سا   .  ٢٧٠ل   ١٩٨٨دا ب هۆکار دەگهڕ
گهنامه  +   وکراوە  ٩٧٠ههيه ل    به نهر. ياخود پهيوەندی  ر نموونهی تزۆ  و  س جار ب ر که دەبنه هۆی وەڕس بوونی خو

گهنامانه، ههرچی بن بايهخی خۆيان دەس.   نييه به ناوەڕۆکی ڕوواداوەکانهوە لهڕووی کرۆنۆلۆژياوە، دەنا تهواوی ئهو به
ی   وکردنهوەی بهياننامهی سا وان دامهزراندنی بزووتنهوە، نامهی نهوشيروان بۆ سهيد که  ١٩٧٦وەک ب ريم، نامهی ن

ح و مام جهالل.   بهرههم سا
ی   شمهرگهيهک ل ری پ ڕەخنهگرتن و دەربڕينی ئهم  کهموکوڕييانه به ئاواتی ئهوەيه، له ئايندەدا بهرگهکانی تری ڕۆژژم

  بهدوور بن.



ندە بهسهلي شمهگه و سهرکردەيهک، ه ی دەستخۆشييهکی زۆرە بۆ پ ـ:  ج کدا ڕاشکاوانه دە قه و ئهرشيڤ  له ههموو بار
گهنامانهدا بووە زۆری پاراستن.  ندە له پهرۆشی  ئهو ههموو به     دۆسته،له سهخترين چرکهساتهکانی ژيان و مهرگيش دا، ه
هوە پيرۆزبايی له کاکه حهمه بکهم، بۆ نووسينهوەی ئهو ههموو الپهڕە  نهران، ئهوەی ماوەتهوە له د ئاوايی له خو بهر له ما

ژە بدات به گهشهی تاريک و   ژوومان. بههيوام به تهندروستی باشهوە در کی ههستياری م ڕوون و تاڵ و شيرنی قۆناخ
همهندتر بکات..بهههقهت   بخانهی ههژاری کوردی دەو نووسينهوەی ڕووداوەکانی تريش و به بهرههمهکانی ئايندەی کت

ژەران تو و  نووسهران  گرنگ،  سهرچاوەيهکی  ته  دەب شمهرگهيهک  پ ری  ئاخر   ڕۆژژم دەبهستن،  پ  پشتی  بهردەوام 
ننهوە.. کی زيندووی تژی له ڕاستين،بۆيه ههميشه زيندوو دەم  گهواه

 


