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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... ستورستور  ی دهی ده   کشه کشه  ڕواننهڕواننه  و ئهو ئه  ئهئه  کک  وهوه  ش کهش که  انهانهوو  مال چاوشین وگشت ئهمال چاوشین وگشت ئه  ڕزدارکاک جهڕزدارکاک جهمک بۆ مک بۆ   وهوه
  
بن  کوردستاننتدا له  داله14/10/2005ر واری  به له

. ڕز کاک جمال فتاح مک بۆبه وه ناوی کورته
  وه له تاندا جگه که وتاره له. کردبووم وتارکتان ئاراسته

  وه ته لکداوه ژۆ ئاوه ی منتان به که زۆرجگا وتاره له
 پم  بۆیه.  متان کردووه ندک خایشدا داوای وه هه له

چاوی ر  به مه کانی خۆم بخه نجهر کورتی سه  به باشه
  ڕواننه نابت ئه ک جه وه ش که سانه وکه موئه ڕیزتو هه به

  .تورس ی ده وکشهلی کوردستانی باشور ی گه کشه
   
چی ڕبازو  ر به ڕزت ناناسم ونازانم کن وسه  من به وه داخه مال چاوشین به  جه ڕز کاکه به 

ن  که ی ئراق ئهی میشه ستوری هه تی ده ی دژایه وانه ی زۆری ئه م زۆربه به. کن ئایدیایه
. ر دسۆزک ل ڕزم بۆڕای هه گه  لهکانن په کانن یان چه وه  توند ڕه ئیسالمیهکوردستان  له
ڕزت  کتری ناناسین ئیتر به ر یه به م له که ڕز ئه تۆی به  داوای لبوردن له ت جارکه به ئه
م  وامنیش به. ک من رپشکی نه ر ڕبازکی ئازادی وخۆت سه هه ر به یت یان سه رچی هه هه
ک  کهڕزت هیوادارم  ی به که ر وتاره سه م له که رنجی خۆم دیاری ئه  سه دخاهن چه
  . ر بگریت رۆکی وه ناوه له
  
کی  یه و بارنامه ستورک یان پرۆژه کاتک ده مرۆڤی ڕۆشنبیرو دسۆز  ڕاستوایه ڕیزدار -1 

 هاوشان   پیویسته دواوه نه وانیش بیده ئه کیتر کرد که خه  داواشی له دواوه گشتی دایه
  وه داخه م به به. جگای له شبکات پزتر پشکه هزترو به به ی که وه کی له یه وهاوکات پرۆژه

و  رنامه و به ب پرۆژه بگرین به خنه نھا ڕه ر فرین ته  هه زۆری کورد وایه ره ی هه زۆربه
  .  لگیراو خنه ی ڕه جگای پرۆژه داهنانکیتر له

زانیت  دسۆزتر ئه من به نابت خۆت له  جه  که کردوه وه تدا باست له که شکی نامه به له-2 
کیتر کوامن باسی  الیه له. من دسۆزتربت موکورد له هه  که جگای شانازی منه. ۆکوردب

ل من  گه  له ربینه  ده وجۆره نابت به  تاکوجه یتم کردووهزڕ دسۆزی خۆم یان نادسۆزی به
. ی ناشرین بۆمن بنوسی یت وته خۆت ناده ڕگابه  که داوه وه ت به یان ئامژه. بدویت

بتو  نواندا نه کمان له یه ؟من وتۆکاتک هیچکشه ستت چییه به نازانم مهشیان  مه ئه
ی  کردبت ئیتر بۆچی؟ وته نابت نه جه ر به کم برانبه ناسین ومنیش هیچ بزیه کتریش نه یه

ت  واژانه سته وده من نازانم بۆچی؟ئه  وه ش ڕایخۆته مه مانکاتدا ئه هه ناشرینم پبیت؟له
  له دسۆزتر نازانم جگه س به هیچ که  من خۆم له دنیابه وه. کارهناوه دا بهت که نوسینه له

  . سیخوڕو جاشو تاوانبارانی کورد
  مدا وتومه که نوسینه من له  که تدا وات نیشانداوه که نوسینه ڕز له مال چاوشین به کاک جه-3 
نا  بیستم ده ڕزتی ئه به ا لهنھ ته مه ئه. ئراقدا  له بووه کانی پشتردا یاسانه ته حکومه له

ر نیشتمانکدا یاسای  هه له ( یه م جۆره ی مندا به که نوسینه لهکو  به. ی من وانات که نوسینه
شی  که دام وڕژمه سه.  وه گرته م وزۆرداری جگای ئه بوو سته یی نه میشه تی وههیڕ بنه

ویستی خۆیان  به ئراق بوون کهی  ییه میشه  هه هیستور و ب یاسایی وب ده ی ئه نمونه
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تی  تایبه به)   السوره مجلس القیاده (دام و ناوی سه کرد به رئه ستوری کاتیان ده یاساوده
  ) . چۆکردنی کورد بۆقه

کان  موڕژمه  هه وه  ئراقهکراوی تی پینه وه دروست بوونی ده مال چاوشین له جه ڕزدار کاکه 
مویان   هه نابت ناوت هناوه جه  که وه ریم قاسمیشه بدولکه عه بهک هاتوون  دوای یه له ک  یه که
،  بووه ئراقدا نه یی تاکوئستا له میشه ستوری هه  ده ستوری کاتی کاریانکردووه ده ر به هه

دام   سه بۆنمونه.  نوسین ئراقدا دته له  که ییه میشه ستوری هه م ده که  یه ستوره م ده  ئه بۆیه
پی  به. . . .  تی شۆڕش ژماره رکردایه نی سه نجومه یوت بیاری ئه کرد ئه ر ئه هبیارکی د که

  بووه یی نه میشه ستوری هه ئراقدا ده  تاکوئستا له واته. ستوری کاتی ئراق ده له. . . . ی ماده
کان  دیکتاتۆره ڕژمه  که بووه وه ش بۆئه مه ئه. مویان کاتی بوون کان هه ستوره کوده به
  ڕوی یاساوه بت له ستیان کراوه  ده میشه ک هه الیه کانی ئراق له دیکتاتۆره تیه رکردایه سهو

ی  رکزانه  سه مانه رله و په کی تریش ئه الیه له. ن یارانی خۆیان بکه ر یاران و نه رانبه چی به
رۆک   بۆسه وه گایه بیارک ئه کانی خۆیان به ته سه  ده میشه نا هه خۆیان بۆخۆیان دائه که

ناوی خۆیو  ستور بیاربدات به مانویاساو ده رله جگای په رۆک له ی سه وه کۆمار بۆئه
  .  وه یه که نه نجومه ئه

یت  تبگه که نوسینه ژۆ له ئاوه ک به یت نه باشی بگه ی من به که نوسینه  ڕاستر وابوو له بۆیه
  . ل ڕزمدا گه له.  چونی من نیهرگیز بۆ  هه وه ئه  که وه ناوی منه وشتک بنوسیت به

ی   وشه  که  ڕاستنیه زانیت بۆیه ڕۆشنبیر ئه نابت خۆت به مال چاوشین جه ڕزدار کاک جه-4 
یت تۆ  من ئه ک به وه،  وه یته کانتدا جگا بکه نوسینه  له کی ساده می خه ناوبازاڕوده

  ش وتویانه بی چاوڕه ره یان عه، زانیت کز ئه کان به ی حزبه رکرده زۆرباش حزب وسه
ی دار  وه ر ئه به زانن له بستان ئه ره عه  فن شون به  شیمال بینژن وه رن له دارخورما به
  ش بۆچونی منه وه ئه زانم نه  الواز ئه به کانی کورد نه رکرده کان وسه من حزبه. خورمای لیه

  بهلی کورد  خت نانسرت گه دارودره هلی کورد ب گه  کی که الیه  له نابته  ڕای جه وه کو ئه به
دان  سه لمنت ی سه ئه ناسرت که ی ئه که نه سه  ڕه لتوریه  مژویی وجوگرافی وکه مۆرکه

دار گوزک  ب وبه ره عه ک ببین به دار خورمایه ک به ر خاکی خۆی نه سه  له یه  هه ر ساهزا هه
  . کورد هببین ب

باتی شاخ  ک خه بت بزانیت وه  ئه زانیت بۆیه باگ ئه هخ نابت خۆت به مال جه جه کاکه-5 
کانی  دانیشتنه، ل دوژمن گه  له نگه جه گفتوگۆو دیالۆگ یش هه، ل دوژمن گه نگ بوو له جه
ل  گه تی کورد له رکردایه کانی سه وه کۆبونه، ل دوژمن گه له نگه مانی ئراقیش جه رله په
ل دوژمنانی  گه  له نگه ستور جه کانی داڕشتنی ده وه ونهکۆبو، ل دوژمن گه  له نگه ب جه ره عه

بت کورد   ئه بۆیه. ب ره ل عه گه  له نگه کانی کورد جه بژاردنه ت وهه کورد دیموکراتیه
ی  وو تکۆشانی دسۆزانه ش بھه وتنانه رکه و سه ئه. وتوبت رکه دا سه نگانه وجه و ئهم هه له
ستی خۆمان  ده بت یان به سته ند ده  کورد شاشو چه میشه ک هه ک وه نه، بت موکورد ئه هه
  . سک ندی ته وه رژه تی ڕووت یانبه ر سیاسه به  له وه شنینه کان بگه لنه که

کوخۆیان  کان وه  ڕۆشنبیر ڕاستی وڕووداوه خۆمان ناوناوه ی که سانه وکه بت بائه هیچ نه-6 
ری  شته رنه  به ینه ده کانی کورد نه تیه ڕه ارو بنهستی  هه له سه  گشت مه باڕادیکانه، ببینین
  ش پم باشه مه می ئه بۆوه، ین بکه واشه کیشی پچه زرمان وخۆمان وخه ی هه حمانه به
سیتری  خۆی زیاتر که ئایا کورد له، م مال چاوشین بکه ڕزکاک جه به ک پرسیار له کۆمه
پشتی پشت  مویان له کانی کوردستان هه گشت پارچه  لهمان که وه ته ئایا دوژمنانی نه. ؟؟ یه هه

ری  ڕوخنه مریکا که ئایا ئه.  بۆقوتدانمان؟؟ چیوه میان دانه ده نین؟؟ وه وه شکاندنی کورده
کورد  دات که م ڕۆ ڕگا ئه  ئه ری ئراق ژماردووه داگیرکه و خۆشی به دامه عس وسه ڕژمی به
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تی  وه بی ونوده ره یی وعه ئایا بارودۆخی ناوچه، نت؟؟ هی خۆیی خۆی ڕابگه ربه تی سه وه ده
ک من  بگومان تۆش وه، ؟؟نت یه خۆی خۆی ڕابگه ربه تی سه وه مۆ کورد ده  ئه یه وه هی ئه

بت  وگشت دوژمنه نی ئه کاتک کورد خاوه.  وه یته ده م ئه خر وه نه  به مانه موئه هه
باری  ت بت وه وه نی ده دا خاوه مه رده م سه کورد له هبت ک ڕازی نه وه مریکاش به وئه
 بیاری  یه بینن ئیتر کام فیل هه وانه کورد ڕه ت به وه مۆ ده یی وجیھانی ئه بی وناوچه ره عه
  . نت؟؟ یه دا ڕابگه م ڕۆژه خۆی کورد له ربه تی سه وه ده
ناوی گشت  من ناتوانی به هیت ب کیتردا ئه یه بگه نابت له مال جه ڕزکاک جه به-7 

  ر دیاره شیاندا هه مه برام له، ن ستور بده ی بۆده به یت که ک بکه خه  داواله وه ڕۆشنبیرانه
من ، وسیت؟ن  ئه وه ناوی منه ژۆ به ئاوه  به یشتوی بۆیه ی من گه که وتاره  له ه هه به
ک  خه  داوام له وه کانه ییه وه ته ونهر روه م نیشتمان په رجه ۆم وسهناوی خ مدا به که نوسینه له

ک   وه وه ناوی گشت ڕۆشنبیرانه ک به نه. ن ستور بده ی بۆده به نگ به بچن ده  که کردووه
ی  وه خوندنه ی له ڕزت واشاش بوایه بوو به ق نه  هه وه داخه  به تهونابت نوسی جه
ڕۆشنبیر نازانم  ک به  من هشتا خۆم نه چونکه. ی وه م دانه وه ساویت به  هه دا که ونوسینه ئه
م بچن  ک بکه خه  داوا له وه وانه ناوی ئه شاگردی ڕۆشنبیریش نازانم تاکو به کو خۆم به به
  . ستور ده ن به  بده به
کورد   ماف زۆرتر درابوو به1971ی سای  وتن نامه ڕکه ئایا له یت که که  ئه وه پرسیار له-8 

ی ئازاری 11ی  یان نامه کوبه  نبوو به1971 سای  وه م ئه مدا پت ئه وه له. یان ئستا
  نامیهوبیان ئه-إ،  م جیاوازیانه ر ئه هب خر له م نه ت ئهزڕ به به وه. بوو1970سای 

کان  عسیه ی به وره ی سه یانکی مجلسی قیاده  به یانه و به ئه-ب، ک فیدڕای ئۆتۆنۆمی بوونه
و  وکاته ئه-ج، یی ئراقدا نوسرابت میشه ستوری هه ده ی ئستا له م فیدڕاله ک ئه ک وه بوونه

نی شیمال ۆزیری ش ناوی وه بوو که تی هه زاره زیرکی بوه نھا وه  کورد ته یانه وبه پی ئه به
زیری کورد  شت وه  هه زیران کورده رۆکی وه  جگری سه ردهورۆکی کۆمار ک م ئستا سه بوو به

مانی ئراق  رله رۆکی په جگری سه، کانیان زۆرگرنگن ته زاره  یان وهم س  الی که که  یه هه
دا  م ئستا سه بوو کورد بت به فیرکی ئراق بۆی نه سه دا تاکه یاننامه و به له-د،  کورده

دا کورد بۆی  یاننامه وبه له-و، کانیان کوردن فیره سهکانی ئراق  ته فاره می سه هرج ی سه25
تکی  فاره موسه هه م ئستا له ل وتاندا به گه بت له کی هه ره کی ده ندیه یوه بوو هیچ په نه

-ه، زرت مه رمی کوردستان دائه تی هه رایه ری جیھاندا نونه رانسه سه ئراقیدا له
رو ول گای سلمانی وههزپار  له بوو جگه سمیاتکی نه دا زمانی کوردی هیچ ڕه یاننامه وبه له

سمی  ڕه ری ئراقدا به رانسه سه ستور زمانی کوردی له پی ده م ئستا به دهۆک به
بوو  کوردی نه سمی ئراق به دا هیچ شتکی ڕه یاننامه وبه له-ز، کرت وکاری پئه ناسراوه

ر پول  سه له، بی بنوسرت ره کوردی عه  به ر پاسپۆرتی ئراقی پویسته سه لهئستا م  به
ر  سه موی گرنگ تر له هه له. ر دوزمان بت هه ر دراوی ئراق به سه له، ر دوزمان بت هه به
کان  تی دائیره نوسینی وکیتابه، هردووزمان بت  به ت پویسته وه سمی ده وائیری ڕه موده هه
ی وان وج پاسه نھا چوار فه بوو ته دا کورد بۆی هه وبیان نامه له-ح. . ر دووزمان بتوهتد هه به

سمی  ڕه ی کوردستان به رگه دا هزی پشمه ستوره م ده م له کو پۆلیس به بت وه سنوری هه
 دروست  رگه مهس پش زار که دان هه  سه یه  کورد بۆی هه کراوه شی دیاری نه که وڕژه ناسراوه
 کان شکردنی سامان وداهاته انی سروشتی ودابه بۆ سام دا ئاماژه نامهیان وبه له-ت، بکات
ر  ک وهه رپارزگایه پی نفوسی هه دا سامانی ئراق به ستوره م ده م له کرابوو به نه
دا کورد  نامهیان وبه له-ی، کسانی یه راقدا بهکی ئ موخه ههر  سه کرت به ش ئه رمک دابه هه

بن یان  الوه کان به عسیه تی به ر کردایه نی سه نجومه بوو هیچ بیارکی ئه بۆی نه
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ندی  وه رژه به له ک که ر بیاو یاسایه  هه یه دا کورد بۆی هه ستوره م ده م له به سرت په هه
  ویاسایه  ئه هو جگای ئه له وه، کات  وکاری پنه وه تی بکاته سرتو ڕه ی په بوو هه خۆی نه

   .ندین جیاوازی تر  وچه مانه ئه، کات ری ئه مانی کوردستان ده پارله کار پبکات که
بژاردنی  هه تی کورد له رکردایه سه یت که که  ده وه کیتردا باس له یه بگه مال له  جه کاکه-9 

ک  یه مه ئستاش هیچ مساوه. ین رکوک وفیدڕای ناکه ر که سه  له مه ڕابردوودا وتیان مساوه
  اته و وافقییه کی ته م یاسای ئراق یاسایه  به کراوه و فیدڕای نهرکوک  ر که سه له
کمان وئاشوری رو کوردو تو و سونه نوان شعه وتن بت له ڕکه بت به موشتک ده هه

، وتن نجامی ڕکه  ئه نه ی بگه وه بت بۆئه تیان هه  مرونه نانه والیه مو ئه  هه پویسته، وکلداندا
  اندایهو گشت جیھ که بی وناوچه ره مریکاو دنیای عه ژر چاودری ئه ش له وتنانه و ڕیکه ئه

،  وه کوردیشه ک قبوڵ بکرت به هیچ الیه قیش له ڕه له ناچت که وه  له بۆیه
تی  وه ده22کان  به ره  عه وه  ئه یه له سه و مه  ئه تی وزۆر بوانینه ی ئازایه له سه کومه روه گه ئه
د باشتر کور مریکا له ندی ئه وه رژه مریکان وبه مویان دۆستی ئه هه  که پشته بیان له ره عه
م   به پشته وخۆ له ی ئراقن ئرانیشیان ڕاسته  زۆرینه وه له کانیش جگه شعه، پارزن ئه
،  یکردووه رگیز کورد نه ی ئراق هه بی سونه ره ی ئراق کردی بۆعه شعه ی که زوله نه وته ئه
تی  تایبه به ،کان گرت بۆسونه ستور هه ناوده هزی خۆیان له زۆرخای به ستیان له وان ده ئه
کاک  منو تۆ له م که مال من گومان ناکه  جه کیتر کاکه الیه له. ، ی دوایی وه م کۆبوونه ئه
  نابتان ی جه م گشت گومانه الل دسۆزترو وریاتربین بۆکورد ئیتر ئه سعودو مام جه مه
  . پناوی چیدا؟؟ له
مشیان من  ئه. یت که ر ئهو چیت سیح وشعه لی ومه کیتر باسی خری ئیمام عه الیه له-10 

، عس بوو دام وبه هزی ڕوخانی سه نکی به م کورد الیه من ئه.  نابته ڕای جه وه وانام ئه
کانی ئراقی  له عاده ی گشت مه بارنامه هزو پ م باکی به رده دوای ڕوخانی ڕژمیش هه

  وه یمه م من ئستاش ئه به،  کردووه سیان نه تی که روانی خرویارمه  وچاوه یه و هه بووه
 م من  به یه ی هه وه ڕ دۆڕان وبردنه ند شه رچه ههل دوژمن  گه  له ڕه  شهی کوردت سیاسه

وتنی  رکه کو سه کانی ئراقدا به ه عاده گشت مه م له ڕوانی دۆڕانی کورد ناکه رگیز چاوه هه
  .  دی کوردی تدایه داسه سه

دا پت ش وه می ئه وه له. یت که و ئیسالمی سیاسی ئه  شعهکیتر باسی سیاستی الیه له-11 
  کشه و نه ش هاوسنوری ئمیه شعه  بتوانت بیخوات ونه  تاشعه ڕه کورد مه م نه ئه
کو  ر کورد به  بۆسه ترسی نیه  مه  شعه  بۆیه یه ل شعه گه کانی کوردیش له تییه ڕه بنه
 یان نا  یه موکراتی هه، دی ڕی به کیتر ئیسالمی سیاسی باوه الیه له.  کیتره ترسی کورد خه مه
 ئراق ئراقکی  ری ئراقدا نوسراوهستو ده  له یه وه گرنگ ئه،  ی خۆیانه  مشکیله وه ئه

ر دیموکراتی  گه رمی فیدڕای خۆیدا ئه شی هه به کوردیش له،  فیدڕایهدیموکراسی و
شدا هیچ  ئاینده له و نه ردانی بووه ست توه  دهس مافی که یکات نه و ئه وکردووه یه په
رمی فیدڕای کوردستان بگرت  وتی دیموکراتی هه ڕه ڕگا له  یه نک مافی هه یهسوال که

  . ،   ڕگای پدراوه ستوره و ده پی ئه  به چونکه
ی ق باس کۆیسنجه له یت که که سعود بارزانی ده نابی کاک مه کیتر باسی جه جگایه له-12 

کی  یه ر قسه سعود بارزانی هه رۆک مه  سه دنیابه.  کانی کوردی کوردی کردووه ریه روه سه
ی ڕای ئستای  وانه تی و پچه نیه وپش کردبتی خاوه مه یان سایش له ر ده گه کردبت ئه

  .  نیه
تی ڕووت  کو سیاسه ر وه گه  ئه وه مه که ش دووپاتی ئه کۆتاییدا جارکه له 

  س ئازاده رکه وانین ههکانی کوردی باشوری کوردستان ب کانی مافه تیهیڕ بنه له سه بۆمه
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ی  و ناچاریه ر ئه  سه  هاته گه م ئه به، یدات ک بدات یان نه یه ر لیستو پرۆسه هه نگ به ده
نوسی   چاره م پداوه  ئاماژه وه ره سه  نوان کوردو دوژمندا له له ی که ڕانه وشه ئه
  چونکه، ین نگی پبده ری ڕک بین وده سه بت گشت کورد له  ئه نده نیان پوه بهما که له گه

نگ  رده کو هه دا به وپروسانه کات له کانی کورد الوازئه دانی کورد مافه نگ نه ی ده وه له جگه
  ژماردن تاون دته  به ی بۆدوژمنانی کورد بۆیه نگ دانی به  ده بته دانکی کورد ئه نه
  . . کانی کورد تییهیڕ  بنه مافه ر به بهران به
  رانی زده مال چاوشین وگشت خونه م بۆ ڕزدارکاک جه ل سوو ڕزی دووباره گه له 

  . . ئازیز
  
  جمال فتاح

14/10/2005  
  ن نده له

   
     
     
   


