
  گشتك بۆ بیرەوەریستان
  

  19611961ری ری   زبهزبه  کداری ڕهکداری ڕه  دانی بزاڤی چهدانی بزاڤی چه  رھهرھه  می سهمی سه   ده ده  کان لهکان له   سۆشیالیسته سۆشیالیسته   که که،،کاتكکاتك

ی بۆرژوازی کورد ی بۆرژوازی کورد   وهوه  ئهئه  دا وتیاندا وتیان19911991ری ری   ماوهماوه  ڕینی جهڕینی جه   و ڕاپه و ڕاپه19761976ی ی ڕڕ  پوشپهپوشپهو و 

ازی ازی  و داخو و داخو  وهوه  تهته  ی مافی نهی مافی نه  ژر دوجامهژر دوجامه   و له و له  تخوازییهتخوازییه  سهسه  نگی دهنگی ده  تی، جهتی، جه  ریکییهریکییه  خهخه

م م   کان ئهکان ئه  مارگیرهمارگیره   ده ده  وکات ناسیونالیستهوکات ناسیونالیسته  ، ئه، ئهکاتکات  ی خۆش دهی خۆش ده  کهکه  ئاگرهئاگرهتاندا تاندا   ینهینه  شمهشمه  بهبه

تا پاش تا پاش   وهوه  م ئهم ئه  ، به، به کرد کردژماردژمارد  ان ھهان ھهننری دوژمری دوژم  تی کورد و نۆکهتی کورد و نۆکه   دژایه دژایه  یان بهیان به  وشانهوشانه

     و نه و نه  ر کراوهر کراوه  سهسه   چاره چاره پرسی کورد پرسی کورد  داری بۆرژوازی کورد، نهداری بۆرژوازی کورد، نهتت  سهسه   ساڵ ده ساڵ ده  ڤدهڤده  حهحه

 گۆڕی  گۆڕی   کووك کرایهکووك کرایهرر  تر کهتر که  ش واوهش واوه  مهمه  کو لهکو له   دی، به دی، به  تهته   تاکی کورد ھنراوه تاکی کورد ھنراوهکیکی  داخوازییهداخوازییه

  ژن ھه                !!کانی کوردکانی کورد   ئازادیخوازه ئازادیخوازه  نگهنگه  دهده

  رکووك که: م  شی پنجه به

  

کی نزیك  یه  و چایخانه  قه ره کسه وتبت، یه گوێ کهر م به»رکووك که«کات، نوی ر ھهپشتر 

  شتر له پ ال بۆ من، که نی قه نم نۆ سان بوو و دیمه مه و کات ته ئه.  یاد وه ته م ھاتووه» قه«

بووم ڕۆژك  شدا نه ڕه و باوه د له قه. رنجاکش بوو ، شتکی سهدیتبوو م نه» قه«ھیچ شونك 

  . وه ناسمه  نه یه» قه«و  ئه

  

نگین و  م ڕه  ھه،ی من که رییه نو یاداوهی » قه«

وڕۆ  ی ئه که» قه«چی  دان بوو، که م ئاوه ھه

  مکی گومناومان دنته رده  و سه که یه ورانه

  داندا، له نو شارکی ئاوه  له وسا قه ئه. پشچاو

وڕۆ  چی ئه چوو، که ندان ده ڕوخسارکی خه

دا »رکووك که«کانی  الوه نو که  له یی قه ورانه

دی ر  ی سه که  مۆته  بووه ،وره مکی گه ك خه وه

وت  که رده بت، بۆی ده  نه مژه س گه رکه  و ھهشار

دوو درۆی پیرۆز بوون، بۆ فریودانی الوانی )  قودسی کوردستان و دی کوردستاندی کوردستاندی کوردستان ( که

  .رمیان رمی گه خونگه

  

پناو ورانکرا،  د گوندی له ار و چوارسهز  ھه هزیاتر ل درۆ   به ی که و شاره رکووك، ئه که

گوندیی یاخی زار  شتا ھه د و ھه کیمیاوی و سهبارانی ی  ھه ر ڕه  به ی بۆ خرایه» بجه ه ھه«

کی  مناك و داھاتوویه کی خه ڕابوردوویهوڕۆ  چی ئه  که،ی بیابان که زمه می دوه  ده بۆ خرایه

ولر و سلمانی نازناوی   ھه  دون له ی که هان»رکووکی که«و   پشچاو و ئه خاته ل ده

رگ  ری مه  سبه ته  بووه وه دوایانه به)  تی ئن تی( ترسی  وڕۆکه خشرابوو، ئه یان پبه) تی ئن تی(

  کاته یان ده وه ڕانه کانی پش گه ونه نت و خه ك ڕاویان ده ڕه  گه ك به ڕه کۆن گه  به و کۆنه

  .ر ئاو خشی سه نه

  



کان،  ره ته  نو کۆسه کشمه رده  سه کاتك که. بووین) رك کوسته(راج، سواری باسك   گه له

.  مرت کان دانده ج ترسی پشکنینگه ستبه  یاد و ده وه ی رابوردووم دته ده شتاکانی سه ھه

تی و  ھات بوو؛ سوکایه ی ھات و نه و سارکی تر، ڕگه ره ئاخر جاران سواربوونی ترومبل به

  و شتانه تد، ئه... روونی و  کردن و فشاری ده ك داگرتن و داوای شوناسنامه لکردن و خه ۆرهم

م و زیاد،  که.  بوون وه  کۆته ردوام به چوون و به ده بیرت نه ك نوی خۆت له  وه بوون، که

م  ، که)انک ئیسالمییه(و ) ینک(، )پدک(و ) ینك(ڕی   شه  ئارادان و له  له م دیاردانه ئستاش ئه

.  وه ته روشون ماونه ر بسه ش ھه نووکه شتکدا دادگیراون و تا ھه  گه  له ی که وانه بوون ئه نه

  سته و ھه کو زۆرك ئه  مندا، به ستکی نامۆ بت له نیا ھه  ته وه  ئه ، که پمم وانییه

  .  ریاندا زاه سه به

  

  * کیه ته  :م که نی یه دیمه

  

نی  ان دیمهنو  به کاتك که

ر و  مبه کانی ئه ره وبه دارسنه

و خوار  ره  به وه که ری دۆه وبه ئه

  وه رانه  گه ست به ، ھه وه بیته ده

یت،  که شی سروشت ده بۆ باوه

ی  ده شتاکانی سه سروشتی ھه

تیدا   رابوردوو، سروشتك که

رکی  وه  بوونه ته بووه مرۆڤ نه

  شتك به  و پده  و کوالنه دڕنده

  ئره. بینت وا ده ن ڕه ئاژه

گی  ر و سه دۆشتی، که  واتای سروشپارزی و ئاژه دا به) پارزگه( س   له  که، کهنیا شون ته

نار شاڕێ و   که  له ون که یی و ئازادی ده  ئاسووده بهست  ن تیدا ھه نا و بخاوه رپه بسه

 و  وه منته کانیش نایان سه ڕنی ترومبلهت ھۆ نانه اکشاون و تهڕکاندا لی  قام و کۆنه شه

کان  ڕینی ترومبله  تپه  و ھیچ س له وه ڕنه په دا ده که سفالتکراوه ر شاڕێ ئه سه خۆ به  کاوه به

ر  سه ، کارایی له م شونه دۆستی دانیشتوانی ئه لتوری ئاژه چت، که  ده وه له.  وه نه ناکه

  من بۆ خۆم له. الن بگرن  ئاژه بووبن، ڕز له  و ناچارش دانابت وه ره کانی ده شۆڤره

وتبت،  رچاوم که  به تیڤ که ی پۆزه رنجاکشترین دیارده نیا سه ری کوردستان ته رتاسه سه

  تی به م خزمه تی و که  برسییه نده رچه ھه. کاندا نو مرۆڤه  لهالن بوو  ئاژهیی سودهی ئا دیارده

  ه)ر که(و ) گ سه(رچی   ھه وه  چوارالی کوردستانه چوو له  ده وه الم له ، به دیار بوو وه کانه ه ئاژه

ر  به کانی پارت، له داره رمایه الری سه  کۆشك و ته یان شواب و کرابته  النه،کان نه بخاوه

یی  ده ئاسوو ست به ڵ تیدا ھه  ئاژه ، که هنیا شونك  ته ، چونکه ناب ره ڤه م ده  ڕوویان له  وه ئه

ندان، شونکی گونجاو  تمه وه شتوگوزار و کۆشکی ده الری گه ، بۆ ته م شونه ئاخر ئه. بکات

  وه من بۆخۆم زۆر له. نال ی ئاژه ناگه  په ته  و بووه کراوه ن داگیر نه  ئاژه  له ، بۆیه نییه

  رژته  بیان په م زووانه خۆری به تاو چاپلوسی و مشه  ئاغاکانی کوردستان له نائومدم، که



  نیان درژ ب و بگاته مه ته ر گه ئه -زمانم الڵ ب-  زانیبام،   م خۆزگهال پارزی، به ر ئاژه سه

  نه  بکه ره ڤه و ده کانی ئه  دارستانه  بشک، که وه زیان به ی بیست و دوو، تۆ بی ئاوه ده سه

  ترسم به  ئه رك بمنت، چونکه وبه رسنه دا وکاته ر تا ئه گه  ئه؟ وره  گهکی سروشتی ئاژه باخه

  نه رن و بیانکه نوبه کانیش له عس، دارستانه کانی ڕژمی به واره ی ئاسه وه بیانووی سینه

  !کراو خه ده ی قه ناوچه

  

  :ماڵ مچه چه

  

ر  ك ھه تگوزاری وه  ب خزمه وه  دووره م له ڕی بم، به مادا تپه مچه  چه بیرم نایت، به به

ماڵ،  مچه نار چه  که ینه ی بگه وه  پیش ئه.  دیاره  پوهیکی تری کوردستان یه نشینگه

".  بووه واو نه ر ته  ھه ، دوو ساه یه )که باوك و کوڕه( پردی  وه ئه"نیشتمدا وتی  ته شتك له ھاوگه

  ۆ بلی لهچی بت، ت)  که پردی باوك و کوڕه ( ستی له به بت مه یر بوو، ده  سه الوه زۆرم به

  نیا بیر له ته  باوك و کوڕك، به ، که و ئاسته  ئه یشتبته كکرد گه ی خه کوردستاندا  پرۆژه

ی و  که  قسه  له وه مك وردبوونه  پاش که ؟ بۆیه وه نه یان بکه که ره ڤه ستنی پردك بۆ ده به

خۆیان  ، به چییه)  که کوڕهپردی باوك و  ( ستت له به مه: ی، لم پرسی که سته به تاوتوکردنی مه

، کۆنتراتیان  وه وانه پچه نا، به" وتی المدا   وه کابرا لهن؟  که دهچی  گیرفانی خۆیان  و له

  ".واو ببت  ناچت دوو سای تریش ته وه  و له کردووه

  

  :قان بانیمه

کان، کۆیتی  ره وبه بوو و بنازی دارسنهك ن ی تهدارستان» قان بانیمه « یته گه  ده کاتك که

کانی ڕژمی  ربازه یی سه کان، بۆ تاوك ئاماده کداره الوی چه وز و په رگی سه  و به که پشکنینگه

  رنج ھشتاکه سه ، ڕبواری به یای من نییه نیا خه  ته مه ئه. رچاو  به وه ھننه پشووت ده

  . ببیستت و ناوه کان له عسییه ی جنوی به وه نگدانه توانت ده ده



  :نجیر ھه ره قه

  

م   بۆ ئه نیا ناوك که وا ته ، ئه وه بدۆزینه» نجیر ھه ره قه«بۆ   ر بیار بت، نوکی تازه گه ئه

. یه» ئائاوا«دات  ب ست  ده شونه

نیا شتکی   ته چونکه

، زۆری و  م شونه رنچاکشی ئه سه

م   و ئه نگی ئاکانه نگاو ڕه ڕه

زا   ناشارهی ڕبواری خه  یه پرسیاره

  ته وه ده«ی  ئاخۆ بۆ بنکه: گرت ده

م   ئه ته یان ھناوه»کان کگرتووه یه

 «ری  م سه  له؟ وانییه نار و چۆهب

 وه ستی راسته  ده له» نجیر ھه ره قه

یه،  الر وابزانم فرگه م ته که یه 

یدا  که وشه  حه ك ئا له کۆمه

ی   بنکه تر له قنراون و فره چه

کخراوودهڕه کی نت تی ده وچ .

 ،و  و خوارتر له داوه رزھه  ئای کوردستانی به ، که ه)پدك(گای   باره وه والتره مك له که

رز،  وزی به کی سه یهوز و ئا الرکی سه وان، ته ش ئهپا.  داوه ردیشی بۆخۆی ھه کی زه ئایه

  رێ به ونده له) ینك(ستی  یامی باالده ، په وه ته دیدا شۆڕبووه نو قه  ئای کوردستان له که

  وه  ئابازیدا بۆ ئه له) ینک ( له) پدک(چت گۆی   ده وه ، لهدات  دهداڕبوارانگوی 

  . کشنب را وه کی به رنجی خه وت سه  و بیانه  ئره وه رابنه  دواتر گه ، که وه تهڕ بگه

  

  كخش  نه ، سستی ژیان تیایاندا و»نجیر ھه ره قه« کانی نگی خانوو و کۆنه چۆی و بده

ری  یکه ی، په کهی ماوایی ب وه ر له ر، به وسه ی ئه هرچ ده   له.کشت کانت ده رییه ر یاداوه سه له

 و بۆ ساتك  وه کاته ك جیاده یه  له ی شاڕکه)کان ئاراسته(ر  وبه ئهر و  مبه ك ئه خش هگیانب

 ڕژمی   که  وه خاته  و بیرت ده وه ونته ڕه  ده وه ڕبوارامه بیری ر سه ری ترسی ڕژم به سبه

  .. .. عس ڕوخاوه به

  

  :ی شار رگه ده

  

ك چۆن  روه رکووك بروات، ھه و که ره  به وه ه»ولر ھه«و » سلمانی «  له شتیارك که گه

  ی له وه نهڵ نزیكبوو گه ، ئاوا له وه بته نگ نزیك ده ی جه ره  به مل له ربازکی زۆره سه

  . کات ر ده یی و ڕاونه میشه  ترسکی ھه ست به کانی شار، ھه رگه ده

  



کانی،  شپاووه  ھه ستره ن؛ ئه که زیت لدهشوای شاردا پ رگه  ده عس له هبژمی کانی ڕ سیمبوله

ی  وه ر ئه به ی، له که  خای پشکنینگه  له وه ڵ نزیكبوونه گه له. کانی ی، کۆیتی پشکنینگه ئاکه

، بۆ  که کانی پشکنینگه ڵ دیتنی سیمبوله گه  بیستبوو، له وه یه باره م له نده وه  پشتر ئه که

 و   بوکراوه ی که وکاتانه ی بیست و ئه ده  سه وه  و گامییهرمدا زاڵ بوو سه ساتك ترسك به

  ستم به بوو، ھه خۆم نه به. ڕین په کاندا تده  خای پشکنینگه ی نھنیمان پ بوو و به نامه

یارك  ك نه مجارم بوو وه که  یه  بوو که وه کرد، نازانم ھی ئه کان ده عسییه ی به وه نزیكبوونه

  .رگرم موس وه ك شتکی مه عس وه توانی ڕوخانی به مده ڕم یا نه ودا تپه  به ،ته سه و ده به

  
  لهموو شتك،   ھه ترس له ؛ کوردستانه) قودسی(و ) دڵ(ر دی  ی سه که رکووك، ترس مۆته  که له

 کرت و تگوزاری پده دیوکدا خزمه  به ی که مھنراوه رھه و به  ئه ترومبل، وه موویانه ش ھهپ

ی  ده کانی سه تییه وه  نوده نگه زۆری جه ره ی ھه دات و زۆربه  تكده ی تردا ژینگه که  دیوه به

  .بن  و دهرمکردنی بازاری وی بوون ر بۆ گه کیش، ھه  و بیست و بیست و یه نۆزده

  

ترومبل ش،  ستی ڕه ده.  هیشکو مرۆڤکوژ ، به ر نییه  تكده نیا ژینگه رکووك دا ترومبل ته  که له

کرت، زۆرك  ك ده یه وه قینه ر ته ھه.  وه قنته یته کدا ده ی خه ناو ئاپوره کا و له بۆمبژ ده

، سیخورانی کۆماری ئیسالمی ئران، سیخورانی  نی؛ سیخورانی میتی تورکی  خاوه بکرنه

 عیراق و ندی ، خودی میری نوه)سیا(کانی  بانده،  .... و  ، سورییهبستانی سعودیه ره عه

  ی ترۆمب به وه قینه ر ته رامبه  به له. ی کوردستانیش که تداره سه  ده ت دوو پارته نانه ته

 ترومبلی   لهكتر  مهد سه  س و ترومبلك بۆی نییه ھیچ کهھاوکاتیش کاندا،  مرۆڤه

کان یا  بۆمبهی  وه قینه ر برینداری ته گه ت ئه نانه ، ته وه ریکا نزیك بته مه کانی ئه ھزه

س و ترومبلك  ر که  ھه  له قه ، ته رمانیان پیه  فهنوا ترسیشی بت، ئه خۆشکی پرمه نه

ك  یه  ھیچ شوه رکووك دا به  که  کورتی له  به. وه لیان نزیك بتهترك  د مه سه  ن، که بکه

  ر مرۆڤکوژ و ژینگه ھهدا  که ر س باره  ھه ، له کان نییه مرۆڤه تیڤی بۆ نی پۆزه ترومبی الیه

  نگه  جه وه  پالنه داران و کۆمپانیاکان به رمایه  سه ، که یه وته ستکه و ده  ئه مه ئه.  ره ورانکه

  !ن خه ڕێ ده  پناودا وه کانی له یی و جیھانییه ناوچه

  



ی جارانم  که ه»رکووك که«ی  ر ونه دابووم و ھه رنه رۆکی به یای مندای به من ھشتا خه

  ك  رکووك، تووشی دوودییه تای که ره کانی سه ژاره  ھه  دیتنی خانووه ، بهیاڵ  خه  وه ھاته ده

و   ئه یانده کاندا منی گه نه  دیمه  له باییه م ناته ئه. رکووك بت  که وه  ئه  ی که وه لهبووم، 

ی من پیدا  م جیه تا ئه وه  یا ئه بووه رکووك نه  که  منای دیتوومه ی من به وه  یا ئه ی که ڕه باوه

  ! رکووك نییه ڕم که په تده

  

 یا ك یه ربازگه تر ونای سه ڕت، فره په رکووك دا تده  نو که شتیارك، به  گه کاتك که

  کانی شاربوون، له زه گه ڕوخسار و ڕه. رچاو تاکو شارکی کۆن  به کی دته یه ڕگه ی شه ورانه

نووسی   چاره  یاری بهوتخوازان دا نهی و ت که هی ڕگه شه.  وه ته ندراونه رکووك سه که

  مه  و که وه ته می نه ر داخوازی و ستهژ ن و ملمالنی خۆیان له که ی ده که دانیشتوانه

التدارانی بۆرژوازی کوردن،  سه  ده مه ش بۆ ئه باشترین نموونه. ن که پۆش ده رده کاندا په وه ته نه

یان   دڵ و قودسی کوردستان و ده کرده ك یان ده رکوو ، که  بووایه وه تهس ده ڕکیان به  شه که

نا و  رپه رکووك داوای سه کانی که ولر و سلمانی، ئاواره  ھه  له الم کاتك که ، به وه الوانده

وڕۆ  چی ئه بی، که باالیان ده یان به)تی ئن تی(ی  کردن، ناووناتۆره دابینکردنی بژویان لده

کانیان   گوه وت نیازه یانه کی و ده ر خه  سه ته وتخۆڕك کوتاویانه ر نه ك ھه  وه انهو هر ئ ھه

کی   خه ریکه  و خه نگکه  زه مه ئه. دی دا بھننه م شاره ی کوردستانیبوونی ئه رده ژر په له

  .ھنت ئاگا ده کان به رسته وتپه  نه ژاوی ناسیونالیسته  ژاوه رکووك له که

  

  ، که ڕه ی شه ره کو به به. ینت یگه  شار ده ی که و واتایه ، به  نییهشونكکووك ر که

ریکی  ن و خه که ی تدا خۆش ده ڕی ناسیونالیستانه خوازان ئاگری شهتال سه تداران و ده سه ده

ی  که  پاش مانگرتنه  له ی که و دیوارانه تین، ئه چییه وه ته کانی نه  دیوارهچنینی ھه

  ستی ڕژمه ر ده سه وامی له رده کردنی به ندازیاری بریتانیا و پیاده  ئه  به وه یه»اورباغیگ«

  ئۆپۆزسیۆنه ن  الیه وامی له رده کانی عیراق و زیندووڕاگرتنی به که  دوای یه ك له یه

ك  تییه مایه ه یا ک وه ته دا تاکی ھیچ نه م شاره  له. دایه وه رزبوونه  به ، له وه کانه التخوانه سه ده

 و  رمانگه کی یا فه ردانی ھاوه پروزێ ناورت سه له ڕاوک و په ڕۆ ب ده  ڕۆژی نیوه به

و   ئه مه ئه. کی تردا بکات یه وه ته  نه مه  یا که وه ته ی نه ك و ناوچه ڕه  گه ك له گییهکار



  که ر نووکی موشه سه بهوروپا  ریکا و ئه مه دارانی ئه رمایه شکری سه  له  که یه ڕزگارییه

  ت، ترس له که  ھاوپۆله  ھاوشاری و ترس له  دیاری ھناین؛ ترس له  بۆیان به وه کانیانه ژیره

و   له ر شتك که  ھه ری خۆت، ترس له  سبه ستفرۆشان، ترس له  ده شۆڤری تاکسی و ترس له

  .دا ببزوت شاره

  

ی  نت و ڕکوکینه او دهڕ ژیان  پۆشکراو، ڕۆژانه دهر وام و په رده ڕکی به  دا شه»رکووك که«  له

کان  موو ھزه ھه.  وه گرته کان ده نووسی مرۆڤه بایی و ھاوچاره ی ته  جگه، ناسیونالیستانه

شدارن و  دا به ڕه م شه بی و تورکمانی و کوردی، له ره  تا ئیسالمی و عه وه  بیانییه ر له ھه

کی  قاقای خه  بینه ته ستیان ناوه  ده کانن و برایانه شتارهروبوومی کو ی به وه ریکی چنینه خه

دا  م شاره کان له امکاره ڕ هن  الیه  که کی ناسیونالیستانهڕ  شه. م شاره تی ئه ینه شمه ژار و به ھه

 تیرۆر و  کانیان، له کییه خهرو  سه ندییه وه رژه بینکردنی به، ھاوکاتی دا ڕیان خستووه به

ر  ری ھه  بکه ستیان، که  ده ته ی داوه و بیانووه  کردوون و ئه ستی ئاوه رانیاندا دهیا ڕفاندنی نه

کی بانان بۆی  رزه ك به  وهکانی تر  تاوانبار بکات و وه ته نه مه  و که وه ته ن و نه  الیه،تاوانك

  .تچبر ده

  

کانی  رشته  سه نگه ھه رکات گا و نه ، ھه ستاوه وت وه ك نه ریایه ر ده سه  له رکووك، که که

وا   الساری، ئه ونه ، بکه رمایه سه

 مژووی  ك، که خاوایه  دۆزه بته ده

. یدیتبت  نه وه  خۆیه تی به مرۆڤایه

  سه ن و که  ھیز و الیه نده رچه ھه

ی  وه ره ست ده به  مه–کان  کییه ره ده

وام  رده  به- ه»رکووك که«شاری 

دا  ره و شه  ئاگری ئه نزین به به

  یی و ژیانیان له ن و ئاسووده که ده

م  ، له ی تاڵ کردووه که دانیشتوانه

ك  یه ره نیا ھزك و به دا ته باره

  رگرتن به  توانای به که

 خۆیان  وان به نیا ئه ن و ته م شاره  خودی دانیشتوانی ئه وه ، ئه یه ی ھه ڕه و شه ندنی ئه سه کپه

ر بۆ خۆیان  وروبه کار بن و پشتیوانی ده ستبه  ده اشیخوازانهك مۆتۆری بزاڤکی ئ توانن وه ده

  . وه نه ڵ بکه تخوازان پوچه سه تداران و ده سه راکشن و پالنی ده

  

  کانی جیھان له وتخۆره ریا و نه کانی ده ته شکرکشی چه  له عس به ر ڕوخانی ڕژمی به گه ئه

وا  کرا، ئه ڕوان ده تیڤ چاوه ك بۆ گۆرانی پۆزه ایهت ره ك سه  وه وه، ی ناھوشیاره ن زۆرینه الیه

کانی   شۆڤنیستی و فاشیستییه واری ڕامیارییه ی ئاسه وه بایی و سینه بوو ئاشتی و ته ده

  الم به به.  وه نه نگ بده ودا زۆرتر ڕه ن و له ست پبکه  ده وه ه»رکووك که« شاری  عس له به



  خشه  نه رگرتنی ڕامیارییه ی ڕوویدا به وه ، ئه وه ڕه ی خۆشباوه ڕوانی زۆرینه ی چاوه وه وانه پچه

  .عس بوو التی به سه نی ده مه  ته ھه کانی س ده بۆ ڕژراوه

  

  سك به ر که گه ، مه وه کان بشارته ، بتوانت راستییه پۆشك نییه رده  ئیتر، ھیچ په وڕۆکه ئه

 ،دات ی نه و راستییه رککردنی ئه دهرستی بواری  پهدین وه رژه  بهوت و یھه  بت یا نه مژه خۆی گه

 کوردستان و  التی بۆرژوازی کورد له سه ی ده ی سایه  ساه ڤده کانی حه تواری ڕووداوه  که که

   گشتی و له  عیراق به کانی عیراق له التی بورژوای دیموکراته سه ی ده ی سایه پنج ساه

  .  چاومان قنته یچه تی، ده تایبه  دا به»رکووك که«

  

،   قودسی کوردستانه  دڵ و نه رکووك نه  که ، که  جاران ئاشکراتره  له و راستییه وڕۆ ئیتر، ئه ئه

رمی کوردستان خۆش   خونی الوانی خونگه ی به که  ئاگره ھه ش ده  شه ش که ڕه و شه  ئه نه

ی  که وته کو نه  به، دستانهستی کور ت و بنده ینه شمه  و به وساوه کی چه ڕی خه کرا، شه ده

  بت، که یدا ده سك په  که ر ھشتاکه گه  ئه. نوژی بۆرژوازی کوردستانه قیبله   ، کهباباگوڕگوڕه

نای  رپه سهتی و  الری بازرگانانی کوردایه رنجی کۆشکوته بت، با سه  ھه مه گومانی له

خشی  ك بۆ گیانبه یه ن و پناسه ان بدهری کوردست و سه ر تا ئه م سه  له»رکووك که«کانی  ئاواره

ییشتنی  تگه سه ده  قوربانیی به  گیان و ژیانیان بووه  که وه،  بدۆزنه ختانه دبه و به ئه

  !رانی ڕامیاربازی بۆرژوازی کورد نونه

  

  .... یه ی ھه درژهم،  که شته گه

  

م تدا  ه رکووك، ھه  بۆ که وه یه»سلمانی«  کان له کدا ھاتنی شونه  دوای یه  ھیوادارم به*

  نده رچه ھه. رکووك و که ره ، به شتمه م گه که  یه وه  ئه وه ه1976 پاش   من له کردبت، چونکه نه

م،  که  ڕۆژمره وه داخه الم به ، بهمدا تۆمار کوردبوون رباخه  ڕۆژمری به م له نانه و دیمه ئه

  . رکووکیم کردووه یکی که ند ھاوه  چه ونبوو و بۆ دنیایی پرسیارم له

  


