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  به 2010ندی  و سای  زمانی هۆه  به 2009سای   ات ره سه  ، رچووه س زمان ده  هب  مدا، که که کتبه  له
داشکی (ناونیشانی   زمانی شیرینی کوردی به  وت به  له 2011مساڵ  ئه  ختانه زمانی ئینگلیزی و خۆشبه

ی و سۆڤت جنگی سارد و بۆمبی فسفۆر ل نوان ئمریکا - دا یناشترەنج ل گمی سیاسی جیھ
،   اوهئۆتۆبیوگرافی ناسر  به  شوازکی جودایه  کتبه و ی ئه وه ی نوسینه وه ر ئه به ، له وه بوبووه) جاراندا

ستیار  ندێ باسی هه ههرگای  ده  ، له وه ڕووی سیاسیه  له  تیانه کی بابه یه شوه به  نیوهمتوا ندێ جار نه هه
م  که ته مژووی سیاسی میللهگرنگی چمکیکی   له  ی دیکهوێ ئاوڕک مه مدا، ده م نوسینه له  م، بۆیه بده
  له  ، که ه 1975زائیری سای  ی جه تننامهو ڕکه ویش ، ئهکانیدا ژیاوم ناو ڕووداوه  خۆم له  ، که وه مه بده

ی  و کاته ی ئه وه ره زیری ده ر وه یسنجه وخۆی که رشتی ڕاسته رپه سه  نجام درا، به ئهنوان عراق و ئراندا 
 و قوربانی ئه  بووه 1961یلولی  رنجام شۆڕشی ئه و سهزائیر  رۆکی جه ن سه واری بۆمیندیه ریکا هه مه ئه



  ش پیان وابوو، نهکوردی دارانی تمه سیاسه  له زۆرککاتی خۆی   نده رچه ، هه تیه وه نوده  وره گه  پیالنه
  کان ئسته م ڕووداوه ، به یان بکردایه نجامه رئه و سه قبوی ئهشۆڕشی کورد تی  رکردایه سه  بوایه ئه
  .ن  مانه رده سهو  ی ئه رهاویشته مۆ، ده کانی ئه هنجام ره ک و ده یه وه موو کارو کاردانه وتن، هه رکه ده

ی  وه لکدانه،  و کاته تر بوو ئه وره گه  وه له 1975زائیری سای  ی جه وتننامه ڕاوبۆچوونی من ڕکه به
 رۆک  سه  م پم وایه کرد، به ی ساکارمان بۆی ده وه کدانهها ل جۆره  وسا ئمه ، ئه واقیعی بۆ بکرایه

  وره ساتکی گه و کاره ڕووداو  ر به بکات و  به  که شۆڕشهری  سه توانی چاره  کیمانه زۆر حهمر  هنبارزانی 
نفال و  کانی ئه پرۆسه 1975نسکۆی   ساڵ له 13پاش   ، که دوای نسکۆ ڕووی بدایه  کرا له ده  ت، کهبگر
  .دوادا هات به ی بجه ه کان و کیمیابارانی هه انیهی بارز واده روشونکردنی خانه بسه

  :بۆ مژوو  وه ڕانه گه

ک کۆتای ب شۆڕشی کورد هات  ،وم ل لندەنوبوت کهخان من ل نخۆش، ١٩٧٥سای  کاتهر ئو
ی عـراق، جگـری  و کاتـه ئـه ی کـه هزه به  پیاوه که  ،بوو وه گوم له  وه کانه نگوباسه ده  لهشی مارت،  شه ڕۆژی
  بـۆ گفتوگـۆکردن لـه  وه کۆبۆتـهوی  هلـه زا شـا په د ڕه مه موحهڵ شای ئران  گه له ددام حسین ، سهرۆک کۆمار سه
  مـه ئه ، بووه مریکاش ئامـاده ی ئـه وه ره زیـری ده ر وه دا هینری کیسنجه که وه کۆبوونه  ، له وه ی کورده ی کشه باره

کانی  دوژمنـه  کـات، چونکـه ده کـردم یرسـام سه و ژانـدمی هه  که نگ و باسه ده. ی کردمکانک ڕاچه  تووشی جۆره
تی  یارمــه بــۆ گفتوگۆکانیــان، بــه   بژاردووه زائیریان هــه کــو جــه بی وه ره وتکــی عــه  ددام و شــاه، دونــ  ســه

نھا  هشـتا تـه  نه نگوباسه م ده م ئه کانی هاوڕکه پی قسه به. م که کم بانگ ده هاوڕیه  خۆشخانه نه  له وانک پاسه
ڕوان  ی تـر چـاوه که گویه فۆنک له  له و ته م گویه  ک له ڕادیۆیه.  وه ڕوونبته   یه هوان و له مشه م ئه به  نگۆیه، ده
ی  له سـه ر مه سـه وتنک واژۆکـرا له ڕککـه! بیسـتم ده نگوباسـی نـاخۆش ، ده یـه شـتی ئواره م، کـاتژمر هه که ده
شتیوانی  ر مافی که رامبه گرت به کان ڕاده رگه ئران پشتگیری پشمه  یه وتننامه و ڕککه پی ئه نداوی فارسی، به که
  .ئران  درت به تی عراقی ده ن حکومه الیه  له نداوی فارسی بۆ که  وه به ره تلعه ڕوباری شه له 

]  

  ڵ شای ئراندا  گه ددام حسین له ر گفتوگۆی سه بوونی کیسنجه ئاماده  به

      زائیر رۆکی جه ی سهن واری بۆمیدیه به ناوبژی هه

  



ی ئـران  وه ر ئـه بـه گـرم، له کان ده واه ڕاپۆرتی هه م و گوێ له  که بۆ ژووره  وه ڕمه گه ده  وه بیرم دته  و کاتانه ئه
  :یبژرت هه  که  مدایه رده به له وستی ههپشتگیری شۆڕشی کورد بکات، کورد س   نییه  ئیتر ئاماده

  .ی وت وه ره یان ڕاکردن بۆ ده دان بۆ ڕژمی عراق  وه سته ده هڕۆیشتن بۆ ئران، خۆب

رۆک  سه  ریکا به مه وستی ڕوونی ئه هه  ، واتهئمریکارمی  فهدکتۆر هینری کیسنجر نامی ١٩٧٥ی سا
   : یه م نامه ئه  یلول بوانه ستاندنی شۆڕشی ئه نت، بۆ وه یه گه ڕاده بارزانی موستفا ال مه

  ١٩٧٥ی سا بارزانی موستفا ال رۆک مه سهدکتۆر هینری کیسنجر بۆ ن  الیه  لهئمریکا رمی  فهمی نا    

ی  واده خانـه لـه   بجگـه لبـووردنی گشـتی،  بـه خشراون، موویان به بۆ عراق هه  وه ڕنه گه ده ی که  و کوردانه ئه
کانم  یاه موو خه ڕۆژ، هه موو هیواکانم بۆ پاشه بۆمن، هه  ک وایه کو بۆمبایه وه  نگوباسه م ده ئه. بت نه رزانی به

رم  سـهو  زراوم چـووه   تبینـی کـرد، کـه  که وانه پاسـه! ر ئسـتا ککـدا بـدوم، هـه ڵ یه گه وت له مه ڕاماران، ده
دی بۆ کوردسـتان و  ده م که نده شکۆمه  وه ڕانه گه ونم به خه که  موو کاته، و هه ؟ ئه...زانی بۆ یده نهم  ، به لشواوه

مووی ب سوود  هه  مانه ما ئه ئستا شۆڕش نه..... ک  ماکردنی خه و سه وه  کانه رکرده ن سه الیه پشوازیکردنم له
  . بوون

وت  مـه دهدات،  ی تر ئازارم ده کانم هنده یی برینه سته روونی و جه راسان بووم، باری ده زۆر هه  واه م هه من له
  وه ئــهنــدک جــار  واوی نــازانن و هه تــه  وانیش بــه ئــه.. م پــارتی بکــه رزی بــه نــدامی نــدک ئه هه لیفۆن بــۆ تــه

  شۆڕش، له  به  هکۆتایی هنانزائیر،  جهی  امهوتن ڕکه ئایا  که  پرسن خۆیان ده  ندک جار له هه  وه، نه که ساغده



کـانم  دوور و درژه  لیفۆنـه ته ...! ی بوا نییه م جگه ؟ به..هبوو دان  وه سته ده خۆبه یواتار وابت  گه ئهڕاستیدا 
وتنی  کانی ڕکـه نجامـه ئه لـه   م نییـه وه کات، ئیتر توانـای ئـه ده تر هز یی مشکم به ی ئاسایی ئاسووده شوه به
م بـۆ  بکـه لفۆن تـوانم تـه ؟ ده...ڕۆژم چی لـ دـت پاشه  ژم، هیچ بۆم ڕوون نییه شه م، زۆر ده بگهت زائیر  جه

، چیـان  مـه کان و براکه راقی دایـک و بـاوک و خوشـكه ئران یان بۆ عراق بۆ ئامۆژگاری و ڕاوژکردن، زۆر مه
  ؟...یانژیان ر سه له  یه ترسی هه ند مه چه  م بارودۆخه ؟ ئه..ردت سه به

ت  نانه ند ترسناکیشم ته چه سکی ی بریندارم که وه ڕای ئه ره من سه  ش نازانم که وه ئه،  وکی زۆر ناخۆشه شه
  .یغم قدەشژورەکردانی  سه

   

  ١٩٧٤ی ندەن سا هل ردانم بکرت سهی غژورەکم قدەبۆ 

و  رستاری شه هنت، په ونم بۆ ده بی خه حه که  رستاره بنووم په  کات که م داوام لده که وانه ناتوانم بنووم، پاسه 
ڵ  گـه له  یـه نـدی هه یوه ر په زه ،  خزانـی نـه ره زه نـاوی نـه ین، کـه  کـه کم ده هفۆن بۆ ئاشـنای له ته  وه دت و پکه

م  ی ئـه ربـاره ده فۆن بۆ عراق بکات بۆ زانیـاری زیـاتر له و بتوانت ته ئه  یه وانه ، لهژین ده عراق  کانک له خه
ـم، کـه  ده  که رسـتاره په  ئسـتا دـم، بـهر  ـت هـه فۆندا هـیچ بـت و ده له ته  ر ناورت له زه ، نه یه له سه مه

بۆی غدا کردبوو،  فۆنی بۆ به له گات، ته ر زوو ده زه نه  ختانه و میوانکم دت، خۆشبه مشه و ئه خزمکمان مردووه  
کـات  کـان ده کورده  رگه پشـمه ر داوا لـه  ، دکتـۆر کیسـنجه یان لـ نیشـتووه وره کان ترسکی گـه کوردهوت  رکه ده
،  یه ری خون ڕشتنکی زۆر هه گه وا ئه ن ئه که ر  وانه گه ن، ئه بده  وه سته ده ڕژم و خۆیان به  به  وه نه کان بده هک چه

  رگه ی زۆرکی پشمه هدان وه سته ده خۆبهو  ئهپاش .  وه نه که پشت ڕاستده  نگوباسه م ده رزانی ئه به ی واده خانهخرا 
  ییانـه زه کی ببه مکارییـه ملـ و سـته  زۆره بـه  ی  وه و گواستنه گواستنڕاتن و پۆلکی کوش کوردستان تووشی شه

  .بن ده

 



  

  زائیر ی جه وتننامه م بۆ ئران پاش ڕکه وه ڕاندنه زۆر گه پالنک بۆ به

ا سای ه نجامی خراپی بۆ ده رئه تی کورد و ده بۆ میلله  یه وره ساتکی گه رهنجامیدا کا ئه زائیر، له وتنی جه ڕکه
  . ستی پکردووه ده  ئستاوه ر له  هه  ساته م کاره ، بۆ من ئه وه وته لکهتر 

  میشه م و هه که ڕده سکدا شه موو که ڵ هه گه شۆکاوم، له من هشتا زۆر په زائیر پیالنی شومی جهڕۆژ دوای  ده 
،  ڕیووه دا تپه که تنهو ر ڕکه سه بهند ڕۆژک  دانیشتووم، چه  وه که فۆنه له نیشت ته ته درژایی ڕۆژ به و به
ست  ت پرسم پ بکات ده نانه ی ته وه م ب ئه ت ناگه ت، که نت و شتک ده که ، پده وه ژووره  دیته  که رستاره په
  !). ؟...یت که چی ده  وه ئه.. هی(م، ی جانتاکه وه پچانه کات به ده

کات،  ڕوانیم ده مبوالنسک چاوه ، ئه وه ره ده  برمه رخدار و ده کی چه ر کورسییه سه  خرمه ، ده وه مم ناداته وه
  .  وه راقه مه  م به که ده  وه ره یری ده خوڕن، من سه ندا لده نده کانی له قامه ناو شه به

،  وه کرته ده دک نزم سعه  چت، مه ک ده یه و فۆکه ره وخۆ به ڕاسته  که مبوالنسه ، ئه خانه فۆکه  ینه گه پ ده له 
کم  یه و ڕووم دن و نامه ره الم به دانرم، دوو زه ده  که ی فۆکه وه شی پشه به  کدا له یه ند چرکه ی چه ماوه  له
کی کورت وا  یه ، بۆ ماوه وه بیخونمه  دایه که نامه  ی له وه ، ناتوانم ئه یه ی خاچی سووری پوه نیشانه ن، که ده ده
  .م بۆ دۆخی جارانم وه ک بت بۆ گيرانه یه عباده  یه وانه کی جیاواز، له یه خۆشخانه اوم بۆ نههنر زانم، که  ده

  

  فای برامدا،  ڵ کاک مسته گه له  وه بیروڕا گۆڕینه 1975تاران سای 

   وه سلیمکردنه بۆ خۆته

ش و زل،  پیاوی سم ڕه له  په  که ۆکهم، ف که یرده سه  وه که رده په بی، له  ره زمانی عه به  نگه ده  نگه ده گوم له 
شنم و  وه ست ڕاده جووم، ده ده  ستمه به ی مه و پیاوه و ئه ره رگوم، به به  کی کوردی دته یه ند وشه چه
وت بزانم بۆ کوێ  مه ک بت، ده یه ی وشه وه ب ئه  وه مگیته مگرت و ده نیشتم ده  ی ته که ستم، پیاوه ده هه
  وه زاهیر، ئه.... زاهیر.( که ج هشت و ڕامکرد بۆ دانه م به ترسا جگاکه تی تۆقیم و له  واوه ته  به؟ ...فن ده

  . وی زه  ومه بکه  ریکه م خه ، به وه ره ده  وت بچمه مه ؟ ده...پرست رستارک ده ، په)یت؟ که چی ده



ران،  نده چت بۆ هه کوردکی زۆر ده.  وه گوزرته شونی خۆی ده ملیۆنک کورد له  وه سانی دوای ئه  له
ڕاوژ  ، منیش بهن که ڕۆژئاوا ده ران ڕوو له  نابه ی په وره پۆلکی گه و شه  وه کرته ئران ده له   وره ئوردوگای گه

  .ران نده م بۆ هه ده ده  وه ڕانه وی گه هه  فای برامدا جارکی دیکه ڵ کاک مسته گه له

دا  نه مسا، سویزرالند، سوید و که ، نه نده کو هۆه وتانی وه درت یان له  یان پده ران فیزه نابه ئران په له 
ن و دوای یاسای لبووردنی گشتی  ده دده  وه سته ده کان خۆیان به ی کورده ر حاڵ زۆربه هه گرت، به رده وه
  م ئاوارانه ، ئه وه منننه ئوردگاکانی ئران ده  هر ل ده ربه کوردی ده 000,100ی  بۆ عراق، نزیکه  وه ڕنه گه ده

  . ج ره کرت نزیک گوندی که شونکیان بۆ دیاری ده

تا  هه  وه یدا بمنمه گه توانم له ده. م که تازه  ی شونه رباره کدا ده یه ڵ نامه گه نرت بۆ ئوتل له کک ده الم یه سه
چت بۆ   هرۆز ده به  بۆ ئوتل چونکه  وه ڕمه پویست ناکات بگه....!  هاتنه  هانا و به گات، ئای له فا ده مسته

) ک.د.پ(ی ناو   و ترس و تۆقینه الم باسی ئه ین، سه که ک باسی باودۆخی سیاسی ده یه چایخانه ئیش، له 
  باشتر وایه،  که  الم پی وایه سه  وه ندروستیه هۆی باری ته رزانی، به فای با ال مسته ی مه که کات دوای وتاره ده

و  ئه.  وه بینمه کانی تردا ده ی خه ناو کشه گینا خۆم له ، ئه شاوه وه ی هه)ک.د.پ( له  وه مه تۆزک خۆم دووربخه 
  .ی ڕابکات بۆ سوید وه وت بۆ ئه که تکی بۆ ڕکده رفه تا ده هه  وه تاران بمنته  له  نیازه خۆی به

ماندووم،   نده وه وم، ئه ربکه دا سه که پلیکانه ی به وه دات بۆ ئه تیم ده مهالم یار و سه ی شه کاتژمر یانزه
مبازک  ه قه به  م دانیشتووه ر جگاکه سه فا له ، مسته یه کراوه  م نیوه که رگای ژووره وم، ده ربکه ناتوانم خۆم سه که
ندروستیم و  نیشین باسی ته ر مزک داده سه کات، له شم پدا ده باوه  وه فرمسکه  چاوی پ له ، بهو پیرم دت ره به

ی  سبه دات، که  نده ڕوات و به الم ده و سه شه کی نیوه ین، کاتژمر یه که بگومان باسی بارودۆخی کوردستان ده
تۆ له :(ت و ده  سته فا په ین، مسته که ده یانی قسه واری بهتا چ و هه وه  منته مدا ده گه فا له ، مسته وه ڕته بگه

  ). م ختدایت و من نازانم چی بکه بارودۆخکی زۆر سه 

ر  به له). وروپا ئران، یان ڕاکردن بۆ ئه  له  وه دان، مانه  وه سته ده خۆبه: (ی بژرین هه   پیشه س ڕگامان له 
  . نووین ده  وه و شه ئه  وه ر ئه به ین، له دهزۆر ماندووین ناتوانین بیار ب  وه ئه

یویست بچین بۆ الی کوردانی تر،  ، ده که ئوتله  یشته الم گه سه یانی زوو بوو، که  هشتا به  وه ڕۆژی دوای ئه
ای رق سک سه موو که داین، هه م گویان نه مانناسین، به ده  بوون که س هه بیدا زۆر که ره کی عه یه چایخانه له 

فا وای پ  نجامدا مسته ئه ، له  وه ینه که ده  و س باره  ممان دووباره رده ی به که بژاردنه گرفتی خۆی بوو، س هه
ران،  نابـه مپی په که  بچینه کرین که  ئران ناچار ده ین، له  بده  وه سته ده بۆ عراق و خۆمان به  وه بچینه  که  باشه
نـد  ر چه گـه نت، ئه خایـه ند مانگک ده وروپا چه ئه  ری له نابه ، په خته سه  بژاردنه هه م ندروستی من ئه ر ته به له

بتـوانین   کـه   کـه ڕگایه  م تاکـه ، بـه ند زۆر ناخۆشـه ر چه دان، هه  وه سته ده خۆ به  وه ر ئه به بت، له ساک نه
  .یبژرین هه

ڕاپـۆرتکی    وروپا بووم چونکه ئه  هشتا له  کرد، که یاسیم نهری س نابه پرست بۆچی داوای په فا لم ده مسته
دایت،  رییان پده نابه ر په کسه بوو، بگومان یه ئارادا هه  له  ی که سیاسییه  رجه لومه و هه ی ئه باره  بوو له زۆر هه

  . وه ته ڕاومه تناگات بۆچی گه  وه له



موو شتکم بۆ  ستک من هه به وروپا و بۆ چ مه ئه  انیت بۆ چوومهز م براگیان تۆ ده یت، به که ته ڕاس ده:(وتم
ت  ڕه وان زۆر کـه ، ئـه پناویـدا کـردووه ڕم له شـه ی، کـه  کـه بـۆ وته  وه ڕمـه ویست بگه مه و ده  م کردووه که وته
ی ژیـانکی جـوان و  وه ڕۆیشتووم بۆ ئه م، من نه قبووی بکه  متوانیوه م نه خشیوم، به ری سیاسیان پبه نابه په

کـردم، مـن باسـی  ڵ ده گـه وتیان له سـوکه ک هه یه کـو شـازاده وه  ره ئینگلتـه  فا، مـن لـه مسته... بت  ئاسانم هه
  ...! هتد بۆ کردویت.... کانم  رییه رگه شته کان و نه وانه پاسه

  و، بۆیـه وروپا بمنمـه ووبووم بـۆ ئـهچ نـه  وه م من بۆ ئـه ی سیاسیان دام، به نده ناهه ر په کسه یه  من لره
  لـه  سـاه 35  وه ئـه. (بوو یاـدا هـه خه  بۆ وت، زۆر شتم لـه  وه ڕمه بوو، بگه م هه رنامه کرد، من به قبووم نه

ــدام و بومه هۆه ــده  مگــووت، لــه تادا ده ره ســه نــدی، له هۆه  تــه ن و   رنامــه و به بــۆ وت ئــه  وه ڕمــه دا دگه ئاین
  ..!).دی  ته هاتۆنه  کوردستان هشتا نه  له  وه داخه م بوو، به ی من هه ازیایهنت فه

ی  رگانه کی پیشـمه تدا وشیار و لـ هـاتووین و ڕابوردوویـه سیاسه  م له ژارین، به خزانکی هه من و تۆ له(
  بژاردن نییـه ، ڕاکردن هه هخشیوو ک دا به.د. کان و پ نیسته پناوی کۆمه موو شتکم له  من هه(،  یه جوانمان هه
  ). نت یه هیچ ناگه  و جوانیه م الی من ئه ، به ته المه و سه وروپا جوان  بگومان ئه

  ). بۆ نیشتمان  وه ڕینه بگه  کانی دیکه رگه کو پشمه ین، وه ده مدا بیار ده ڵ براکه گه نجامدا له ئه  له

ی  ڕگه ندی له  یوه کورد، په به   رییان داوه نابه مافی په ن، که  وت هه ک یه فای برام ژماره کانی مسته پی قسه به 
  خاتـه ر نـاوم ده کسـه و یه سـعوود و ئـه بچم بۆ الی کـاک مه  م پویسته نده وه ر ئه کرت، هه ده  وه زانییه ر مای با

م بـ  م پشنیار قبـووڵ بکـه که یه  کهکات،  فای برام ئامۆژگاریم ده ، کاک مسته وه رییه نابه لیستی پاوراوانی په
  .  ی چ وتکه وه گودان به

کانی  نجامـه ، باسـی ئه وتووه کـه رنه ی بۆ ده که تی بارودۆخه واوه ته ویش به  سعوود، ئه چم بۆ الی کاک مه ده
بچت بۆ تاران   پویسته: ت گات، ده تده  کانم داخوزییه ویش له  م، ئه که سعوود ده بۆمبای فسفۆڕی بۆ کاک مه

ت بۆ ڕـک  که رییه نابه په ی ، داوانامه وه ته ی کردۆ گای تازه باره ، که )ک.د.پ(تا  هه  وه وێ بمنیته بت له و من ده
  . بژرت ڵ ده رم بۆ هه سه باشترین چاره کات، که  سعود دنیام ده ، کاک مهن هخ ده

 

  ١٩٧٧ی ساندەن  هشخانی لنخۆ  الم لهبۆ  سعود بارزانی هکاک مردانی  سه



سعود  کتری ببینین کاک مه کی ئاسایی یه یه شوه توانین به  ، ده نزیکی تارانه  ج، که ره چت بۆ که و خرا ده ئه
س  کـه  والوه خـۆم بـه وروپا بـژیم و لـه  ئـه لـه   که  یه، وه م ئه وره ؟ ترسی گه...نت خایه ند ده چه  که نازانت کاره

کی  یه له سـه مه  وه ئـه... کـاک زاهیـر....!(یگرـت ک ده یـه نه خه رده سـعود زه سـتم، کـاک مه  ببهبت پشـتی پـ نه
ی  ئـه:(پـم وت). تانـدا بنـرن گه کک له بتوانین یه  نییه  وانه ، له یه کی زۆرمان هه یه کشه  لره  ، ئمه ته حمه زه

فای بـرام  ناوی  مسـته  دات، که ن ده سعود به م و کاک مه که ده  م پشنیازه ، ئه)مدا بت؟ گه م ناتوانت له براکه
پشـبینی  ، کـه )کـات موو شتکت بـۆ ده رشتی هه رپه بۆ بۆ ئوتل دایموند، پارتی سه:(، وتی وه که لیسته  بخاته
   مای بارزانی ردانی  هسک س موو که زانم ناهن هه ده  نم چونکه تی داده ردانکی تایبه سه م زۆر به که ده  که ردانه سه

  .الیان  کک بته تا بھن، یه وت هه ر زیاتری نه گه ند مانگک، ئه ندک جار چه هه. بکات

هـنم بـۆ  کار ده م بـه م کاتـه ، ئـه وه منمـه ده  ، دوومانـگ لـره)دایموند(ئوتل یان بۆ دابین کردبووم له  جگه
نووسـم و  ک بـۆ دکتـور مـاتیوس ده یه ن، نامه نده له  له) ستی کولیجیونڤر(ی  خۆشخانه نه ندی کردن، به  یوه په

رکردنی  سـه  ن بـۆ چـاره نـده دـم بـۆ له کـه : م م و پیـده کـه ندروستی خـۆمی بـۆ ده تیایدا باسی بارودۆخی ته
  .کانم سته موچاووم و ده ده

موچـاوم و  ی ده ونـه کـه : ـت کـدا ده یه نامـه گات، له  پده  وه ه)دکتۆر ماتیوس(  کم له یه ک نامه یه پاش ماوه
گرک و  چـم بـۆالی ونـه بـۆم بکـات، ده  یـه توانایـدا هه ی الی جگیر بت چیی له وه وت، بۆ ئه کانمی ده سته ده

  . نرم گرم و بۆی ده کانم ده سووتاوه  ی شونه ونه

ــه دوای دوو هه ــه ده  فت ــم ل ــگ و باس ــه نده له  ن ــات  وه ن ــۆر م ــت، دکت ــۆ د ــاده ب ــی ئام ــردووه یوس ژورک ،  ک
کانم  جکردنی کاره ی جبه کاریی شوه ن ورده نده یشتنم بۆ له گه وت، به  تا س مانگی ده دوو هه  که رییه سه چاره

  ...!نت یه گه پ ڕاده

  و نه یه  تم ههساپۆر په م؟ نه  ن بکه نده ری له فه توانم سه م چۆن ده ڕوات، به باشی ده  کان به تا ئستا کاره هه
دکتـۆر (ی  کـه مه تـاران نا  ریتانیا له ی به بایۆزخانه  ریتانیا، له ی به خۆشخانه نه  ، له کم پیه یه نامه گه هیچ به
نھا کاتـک  ، ڤیـزا تـه کی تدایـه ئاۆزییـه  که، له سـه م مه ن بـه ن ڤیزام بده م، ئاماده ده یان پیشان ده)ماتویس

  .ین ش بکه ی یاسایی پشکه نامه هگ به درت، که  ده

تدارانی  سـه ده  م، لـه)پـاس لیزه(داوای    داتـ کـه نم ده وێ، به پۆرتکم ده پاسه  که: یم سعود ده مه به کاک 
ڵ کـاک  گـه هنـت، له م بـۆ ده کـه نامه گه به سعود  رکی کاک مه ک نونه یه فته ند هه پاش چه...! ئرانی بۆ بکات

ند  چه له . تاران  ریتانیا له ی به قونسوخانه  چینه مدا دت ده گه رگک له کو وه وه ابدی هاوڕمدا، که رهاد ع فه
ــه ــدا ب ــدا ده که داخوازییه  ڕۆژک ــه م ــه نجامه ، ئه وه چن ــه ک ــه ، حکو ره ی نائومدک ــه م ــه ســه ریتانی له تی ب ی  ر بناغ

  .شت ر ده فه کجار بۆ سه نھا بۆ یه م ته که نامه گه به. س نادات که ، ڤیزا به)پاس لیزه(

بـم،  ده) ک.د.پ(زیـری  وه  یـی کۆنـه وێ تووشـی کـاک موحسـن دزه ، له)ک.د.پ(گای  چم بۆ باره له داخدا ده
رزانی  سـعود بـا تدارانی ئرانی، کـاک ئیـدریس و کـاک مه سه بۆ ده  وه کان بگته نامه گه به  دات که نم ده به
بـۆ   ره چوویت  بـۆ ئینگلتـه نه  وه زاهیر ئه:(پرست ، کاک ئیدریس ده وه که ژوره  دنه  کراو ڕوانه چاوه کی یه شوه به

کـاک ئیـدریس : وت  وه منجـه منجه م به مه ئه...! وت تنی تکه ندک دواکه هه  وه مم دایه ، وه!)؟..ت که رییه سه چاره



فای بارزانیـت بـۆ  ال مسـته ی مـه پاتۆکـه..!  به مبار مه غه.. هیرزا:( ر شانم سه  ستی خسته و ڕووم هات و ده ره به
  ...!). رکردن سه ن بۆ چاره نده بۆ له  وه ی بتنرینه وه فرۆشین بۆ ئه ده

ڕت، بانـگ  پـه تده  فتـه ن، دوو هه نـده بـۆ له  وه رمـه گه ده ی، که  وه کات، ئستا دنیام له رم ده دم گه  مه ئه
م  ، بـه بیسـتووه نه) پـاس لیزه(ی ربـاره هیچـی ده  کـه: ـت یـی، پـ ده گـای کـاک موحسـین دزه کرم بۆ باره ده

  س لـه نجا کـه پـه ری سیاسی  بدات بـه  نابه وت په  یانه ده  که  یشتووه، پگه  وه نده هۆه کی له  یه ی نامه گاکه باره
موو کاتـک  ، دوایـی هـه)نـدا؟ ت بـۆ هۆهر ناچـ کسـه  پرسـت بـۆچی تـۆش یه بۆیه لم ده(شۆڕشگانی کورد،

فای  م مسته به..  باشه: (، منیش وتم)ڕۆن ی داهاتوو ده فته ن، دوا گرووپ هه نده ت بۆ له یه ر بکه فه توانیت سه ده
ۆ ک بنرت ب یه نامه ، که  نی دا ، کاک موحسین به...!)م بت گه له  ویش پویسته ، ئه شته رده سه  برام ئستا له

: یــم نم، پـی ده یـه گه سعود ده مه به کاک   مه بۆ تاران، ئه  وه ڕته بگه  له په به  فای برام و تیدا بنووسیت، مسته
  .  نده چم بۆ هۆه ی داهاتوو ده فته هه 

  تانهوکا و باسی ئه  وه خۆینه ین، چا ده سعود بکه مه چین خواحافیزی له کاک  ده  وه فای برام پکه ڵ مسته گه له
سعود پرسـیاری زۆرم  کاک مه  1973، 1972سانی   کرد له ڵ حیزبی کۆمۆنیستدا کارمان ده گه له  ین، که که ده

رم  سـه  تاران بـه لـه ی، که  و کاته م بۆ ئه که کات، سوپاسی ده تیمان ده هاوڕیه  ز له حه که   کات، ئاشکرایه ل ده
ندروسـتیم،  ته  گشتی بۆ ئاگا لبـوونی لـه ر و به فه کانی سه نامه گه نی بهست هنا ده به  تیدانم له برد و بۆ یارمه

پناو  لــه ینفرۆشــ رزانیـت بــۆ ده ی با پاتۆکــه: (یگــوت ده ، کــه  وه رگیز بیرناچتـه کانی کــاک ئیدریســیم هــه قسـه
بوو بچـم بـۆ  م نـه وه نیـازی ئـهرگیز  هه که   وه، مه که ده  وه ر ئه سه خت له جه). ی وت وه ره ده  لهرکردنت  سه چاره
،  یـه نده رم هۆه فه دوا قۆنـاغی سـه مویست بچم بۆ الی دکتۆر ماتیوس، ئستاش کـه  نھا ده کو ته ، به نده هۆه

  وه ه)بـدولرحمان سـامی عهکـاک (خوالخۆش بووکاک   ندی به یوه خرا په کات، که  سعود ئامۆژگاریم ده کاک مه
و  و، ئـه ی ئـه سـته ده م کاربه ئـه  کات، که ده  وه ڕوانی ئه سعود چاوه وێ، کاک مه له  ه)ک.د.پ(ری نونه  م، که بکه
  .ن نده له  م له که رکردنه سه ر چاره وه بۆ سه ڕانه وبدات بۆ گه ڕی هه په

  

  
  تاران  بی پارتی له کته مهردانی کاک ئدریس بۆ  سه

  ..!ن نده بۆ له  وه ی بتنرینه وه فرۆشین بۆ ئه هرزانیت بۆ دی با که ته ی چاکه ئمه زاهیر تۆ گوی :ملم وتی  ستی کرده نی بینی دهم  که



سوپاسـی   ، دووبـاره..!)تیت بـدات ی یارمـه وه نرم بـۆ ئـه تدا ده گه ت له ، براکه وه بقۆزیته  له م هه بت ئه ده 
دینـاری عراقـی ) 2000( کـه رفه ، زه)ت رکـه فه ش بۆ سه مه ئه:(ت دات و ده رفکم ده سعود زه ، کاک مه وه مه که ده

بـۆ   وه ڕینـه گه سـعود خـۆی ده ی کـاک مه کـه ئوتومبله  ریتانی، بـه نی به پاوه) 4.500( گاته ده   و کاته ، ئه تدایه
  .ئوتل

  یشـتینه فای بـرام، گه ڵ کـاک مسـته گـه زرا، له یـش دامـه)کتیی نیشـتمانیی کوردسـتان یـه(دا  و سـاه ر له هه
فای  ی بـۆ دابـین کـردم، مسـته خۆشخانه کی نه تیه موو یارمه ن ڕۆیشتم کاک سامی هه نده و له ره ندا، من به هۆه

ی  وه گیرسانه نوێ هه رله و سه PUKبۆ کوردستان، بۆ دروستکردنی   وه ڕایه بانیدا گه الل تاه ڵ مام جه گه برام له
فای  مستهزانی  ئهزاهیر : پی ووتم  وه نینه پکه  بهخۆشخانه؛  نه ردانکیدا بۆ الم بۆ سه  سعود له شۆڕش، کاک مه

  ! ... وه جیابۆته  ئمه  لهبرات ئستا 


