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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ..  .. یدا بباسیدا بباس  شهشه  مک بۆمک بۆ  وهوه
  

سی فر   زۆرکه فاو بباره  ب وه نده وه تیش ئه سیاسهو  ختی کورد ب یاره  به نده وه تا ئه ره سه
وتی  تی چه ڕای سیاسه ره  سه مه ئه. بت س نه که تی به فابت منه  بوه نده وه ئه  که کردووه

باتو ئازادی کوردبت  پوازی داری خه  که کوردی ڕاهناوه هشکی زۆر ل به ران که داگیر که
مان  ر زه تاد وه  ئهتیدابن خزمه تی بکاتو له رایه توانت نۆکه و خۆنه ر ڕاسته گه وئه

  . تیاندابن خزمه وخۆ له ناڕاسته
  
 چواری شی به چی له  که  گرتووه وه که یه رتوک خانه پشتی په کی له یه  ونه یدایه  شه م کاکه ئه 

  وه باره وتۆی له ی ئه وه تکی لکۆینه هاباد بابه کۆماری مه. ت ری دیکاتۆردا ئه ناوسبه به
  . ر بگرت  کی مژوویی کورد سوودی ل وه وه کو تاقیکردنه تاوه،  نووسراوه نه
  
توانت  تا کورد نه  هه کی دور نیه  مژویه م مژوی کۆماری مھاباد هنده که یدا یه  شه کاکه 

ران  نوسه شکی زۆری له  هشتا به چونکه. رۆکی بگات ناوه  له وه که گشت ڕوویه ئاسانی له به
هاباد  کۆماری مه دا وله وشۆڕشه و خۆیان له شداری ڕاسته به کانی که ندامه رئه وڕۆشنبیران وبه

کانی  ووهژیانداماون وئاگاداری گشت ڕ ی منوتۆش له م نوسینه  ئستا کاتی ئه دا کردووه
و  وشۆڕشه ئه. . ربازی وهتد سه ودبلوماسی وتی یه  وکۆمهسیاسی وئیداری وئابوری

  . ن وکۆماره ئه
  
  وه باره وتۆی له ی ئه وه لکۆینه لمنیت که یسه نابت ئه ک جه یه گه چی به هم ب دووه 

هابادو  ر شۆڕشی مه سه یان له وه ویان دنم پرتوکو لکۆینهان  که رانه م نوسه ئه،  نوسراوه نه
ئستا  د که مه مر قازی محه وای نه لی قازی کوڕی پشه مامۆستا عه-1.  یه هاباد هه کۆماری مه

مامۆستا -3. ژیاندا ماوه ئستا له مامۆستا خالدی حسامی هدی شاعیر که -2.  ژیاندا ماوه له
. مر حمان قاسملوی نه الهبد هید دکتۆر عه شه-4. مر مینی موکری همنی شاعیری نه ئه مه محه

ڕونکبیرانی کورد  شکی زۆر له من وبه.  ژیاندا ماوه ئستا له بدو که لی عه مامۆستا عه-5
و  ر ئه سه رتوکیان له و په وه لکۆینه ران وڕۆشنبیرانی کوردین که نوسه شاهیدی زۆرک له

  ین دنیابه دا تۆماربکه کورته نهونوسی دا وله وت ناویان لره ر بمانه گه ئه  که یه  هه کۆماره
نابت  چی جه که.  وه کانیان جگای نابته مه رهه کانیان وناوی به دا ناوه ڕه یان الپه ده له
میان  می ئه من وه! ڕای تۆبت؟ وه چی ئه ستاوی که  ڕاوه وه وره  گه  کتبخانه پشتی ئه له

  . ، هم جده ران به بۆخونه
  
کی    وه  لکۆینه ییش هیچ جۆره وتانی ناوچه. یت تدا ده که  نوسینهی شکی دیکه به له 

ر بایجان  ر دوو کۆماری ئازه کی ڕوخانی هه ره ی دروست بوون وهۆی سه باره زانستیان له
 چ ی وکاته  کی ئه ارودۆخه ب ربوارک له هه  له که  خستووه ر نه ده هاباد به ومه
  خۆیان پوه، ]. . ئیداری، ئابووری، ربازی سه، تی یه هکۆم ڕامیاری، مژوویی[ڕووی له
  . ریک کردبت خه
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کات دوژمنانی کورد مژومان  ئه وه ڕیی ئه  بباس چاوه دا کاکه وه ره ی سه ند ده م چه له 
کانی  زمونو ساده م ئه  که ر چاوی ڕۆه به وت وبتو له ستی بکه رده ی به وه بۆبنوست بۆئه

تاوانبار  ی به وه نھا بۆئه ر ته ر شۆڕش وشۆڕشگانی کورد هه سه ڕاست له  بهکورد بیکات
ی کورد دا  تیه سایه رو ڕۆشنبیرو که و گشت نوسه ر ئه سه نابت له جه. !!بژمردرن؟؟

بت بچیت  نا کانی کورد بنوست جه ران مژووی شۆڕشه داگیر که بیت که وه ڕوانی ئه چاوه
وت  ر ڕۆشتنی زۆریشی ده سه  له  ئاوی زۆری پویسته  ئاردکه وه ئه، یت وانبکه پرسیار له

رپشکبن  ۆیان سهڕز خ رانی به باخونه.  وه داخه به دا بورام نیه کورته م بواره م من له به
  . ری کردن دادوه له
  
. یت یتو ئه که مر ئه فابارزانی نه رۆک مسته ت باسی سه که ی نوسینه شکی دیکه به له 
و  خنه هیچ ڕه، بوون که ربازی کۆماره ی سه شکی گرنگی پکھاته ی به که رزانی وخهبا
نھا  ته،   ماوه جنه پاش به  له که کانی ناوچه  ڕ گۆڕانکاریه مه دنکی سیاسیان لهنگان سه هه

ش ب ئاگایی  وه ئه که.   ساکاره کی زۆرساده یه شوه به بت که کان نه نووسینی ڕووداوه
  . خات ر ده واری هۆشی سیاسی کورد ده خونده ونه

  
کانی  سیاسیه ڕووداوهڕ گشت  مه یی خۆت له واوی ساده ته دا به شه م به داو له یدا لره  شه کاکه 

،  وه مه  بده می تۆی ساده  وه ند خاه م چه  به  منیش پویسته بۆیه، دیت کوردستان نیشان ئه
کرت  یان شه هم کردبۆئه هابدیان نه ربازی کۆماری مه داری سهش ی به که م بارزانی وخه که یه

ربازی  شداری سیاسی وسه نابی بارزانیدا بوون وبه ل جه گه ی له وه  ئه خوارد چونکه
کی  کو خه بوون به نھا خی بارزان نه هابادیان کرد ته یی کۆماری مه تی ووره یه کۆمه

کانی  ته شیره ی عه ی زۆربه  ڕۆه لدابوو وه گه  لهکانی باشوری کوردستانی گشت شارو ناوچه
ل  گه له ش که وانه ی ئه نمونه. لدابوو گه یمانی وجافی له لرو سله ی بادینان وهه ناوچه

کی شاری  د قودسی خه مه محه کهی کوردستان بوون  که هیده  شه ره فسه بارازیدابوون چوار ئه
قوا  کی شه خۆشناو خه دین ولر بوو عیزه کی هه خهریم  بدالکه یرو عه یمانی بوو خه سله

ئارشیفی  نابت بچۆ له کی شونکی کوردستان بوو جه  خه وانه کک له ر یه کورتی هه بوو به
وسا   ئه وه کانیه ده شو جه مو به هه  به وه ره ی ڕزگاری خوازی کورد بخونه وه مژوی بزوتنه

  هابادیان کردووه شداری شۆڕشی مه مر به ل بارزانی نه گه  لهی وانه ئه وت که که ر ئه بۆت ده
و  ئه ش که سانه که و  ئه نوسراوه یی نه ساده  به ومژووه ئه وت که که ر ئه  بۆشت ده وه. کن؟؟
  کام ماف تۆی زۆرساده ئیتر به. ترنین وارو ساده خونده نابت نه جه  له یان نوسیوه مژووه

) ی که بارزانی وخه (کانی بیت  مژووییه مانه  قاره رگه زانی وپشمهفابار رۆک مسته سه به
توت مژوو   ئهو الوازت یای ساده خه  به خۆشی که ی نه ی کام قوتابخانه نابت ڕاسپارده جه

ژوی کنیت موژی سهبشمر فا بارزانی نه رۆک مسته ش م .  
  
شی  وه خوننه تی له  مرۆڤ تاقه ه  پکهو و تکه  ساده ت هنده که ڕت بت نوسینه باوه 

ڕووخانی کۆمار دوای . یت یت ده که  ده وه تدا باس له که ی نوسینه شیکی دیکه به له . چیت ئه
ختی ئازربایجانی  ته تهنابردن بۆباکۆی پ ت وپه  ڕۆژههجھشتنی خاکی تن وبه وهه

  . ی مژوودانجا ناو جه رباز بوون له  ڕی ده دواچاره، ت سۆڤیه
  
ست خۆت  نقه ئه تو نوسین یان به سیاسه  واری له دا ناچارم بم یان زۆر کۆه ئاره 
کی مژوویی  یه له سه ر مه سه  له ویژدان تۆکه ئاخر کاکی به. یت که کان گل ئه ڕاستیه له
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سایتکی  ت له وتاره  تۆ ئه چونکه. یت کو خۆی باس بکه ی وه که  مژووه نوسیت پویسته ئه
  واته که. یبینت کی کورد ئه شکی زۆری ڕۆشنبیران وخه  به وه ر نتدا بوکرده نته ئه
ڤاکانی  ئاخر بارزانی وهه. یت بدهکاندا باز  مژوویه له سه ر مه سه  به شاشیهو بوو به ده نه
  کانی هڤا وا وهه نابی پشه دوای گیرانی جه پیان بوو له کو دوانان که تا دوافیشه هه

ندین   کرد چهیاننشاهی ئران کانی شاهه هزهرنگاری  وان به وڕوخانی کۆمار ئه
ر  هه.  مژوودا نوسراوه کانیان له ناوه  که هید بووه دوای ڕوخانی کۆمار لشه یان له رگه پشمه

و   گشت ژنو مندای خۆیان له وه ی بازانیشه ماه بنه کانی بارزانی به گه ها پشمه وه
کانیان یان  تو منداه ئافره شکی زۆری له به  که ڕانه و شه کاتی ئه ل بوو له گه  له وکوانهشاخ
هید بوون  وتن وشه نشاهی که کانی ڕژمی شاهه ر هرشی تۆپ وفۆکه برسان مردن یان به له

 فا رۆک مسته  سه وره دی براگه حمه  شخ ئه وه پاش ئه،  وه ق بوونه رما ڕه ر سه به یان له
ڕژمی  سلیم به کاندا ته رگه شمهکانی پ ل ژنو منداه گه مر ناچار بوو له بارزانی نه

موویان گیران  ر هه یان هه وه سلیم بوونه پاش ته  که وه ی ئراق ببته مه رده وسه تی ئه پاشایه
ی کان  ژنو منداهو وه زینداندا مایه ر له د هه حمه نابی شیخ ئه  خواروی ئراق جه وبرانه
رۆک مستفا بارزانی  سه. ژیان ڕیسوایی ئه خواروی ئراق زۆر به کان له رگه پشمه
رس ڕژمی ئرانی تورکی وئراقی  ل هه گه نگان له مانگک جه کانیشی زیاتر له رگه وپشمه

رییان  نابه ناچاری داوای په ر ئاوی ئارازو به  سه یشتنه الیی گه له برسی وکه وسا به ئه
   بنوسم چونکه و باسانه توانم ئه ر چی ئه سه من به. تی جاران کرد سۆڤیهکتی  یه له
  نده وه  ئه ووییهژ م سیره و مه نابت باسی ئه جه. دا  کورته م نوسینه  له ودام نیه زیاتر مه وه له

 کانی ڤاه ههوتۆ مژوی بارزانی  کات که ی ئهۆخ رم له  مرۆ شه وه له  جگه وه گیته ون ئه قیزه
کی  یه بییه رڕه  سه ته چونه یت که که کی پاتی زانی ئه یه زه فره باسی مهی  ئه  وه بگیته
؟؟  روونته خۆشی ده  یان نه ی پشتر نازانم کورت بینی تۆیه مان شیوه هه شیان به مه ئه. دوژمن
  .  ر پشکبه مشیان خۆت سه بۆئه

  
ت  ڤیهآتی سۆ یه یت له که کانی ئه ڤاه مرو هه  مژوی بارزانی نه له دکیتردا باس له 

قکی  یانی ئه خۆپگه  بۆ خاک پشووکی کورت نییه له  وه وتنه نۆساڵ دوور که. یت وئه
  . سیاسی نوخواز بۆشۆڕشکی تر

  
کانی کاک   نوسینه وه ڕووی ڕنووسه  له م دیاره که ڕز ئه رانی به خونه من داوای لبوردن له

و  می ئه بۆوه .  وه ته هنکو خۆی نوسیوم سکاری وه ب ده م من به  به واو نیه یدا بباس ته شه
ت  کتی سۆڤیه یه کانی نۆساڵ له ڤاه م بارزانی و هه شت پت ئه وه ره ی سه دوونیوده

ش مانگ   ساو شه  دوازده  واته9/1959تامانگی  هه3/1947مانگی  کوله بوون به نه
کانی   مژووییه نوسینه لماند که ی سه وه ش ئه م ڕاستییه ئه، ک نۆساڵ  نه هو تدا مانه سۆڤیه له
  . !!ڕاستی نزیکن؟؟ ند له نابت چه جه

  
ریم قاسم وکردنی عراق  بدولکه ی عه که ئینقالبه. یت تدا ئه که شکیتری نوسینه به له 

ر پشت   سه  کانی پش کۆماری خسته یاره واوی نه ر گای بۆته ده، کۆماری به
   خانه فۆکه  یان له وه  وازی هاتنه سمی پشه کی ڕه یه شوه کانی به کداره فاوچه المسته ومه
  .  لکرا غداوه به
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. وت ی کاتی زۆری ئه وه ڕاستکردنه  که  نوسی کردووه ه ت هه نده وه نابت ئه شدا جه لره 
ی پشت  رتووکه گشت پهو نی ئه ر خاوه گه نابت ئه کو جه م پیاوکی وه  ئه نده وه ر ئه م هه به
ال مستافا بارزانی  رۆک مه  سه وه ئه. ڕز بت بت زۆر به  ئه وه  وخوندبنیهری بت سه

ک   نه وه ڕانه ڤای بارزانی بوون گه هه کانی بوون که سته ر ده سه  گیان له رگه وپشمه
یت  که کان ئه به ره کانی ئراق وعه تهنیس تۆ باسی پشوازی کۆمه. کانی کداره فا وچه المسته مه
شارکو  ی باسی مسته چی خۆت ئه ر شاندایان نابوون که سه چۆن ڕزیان گرتن وله که
  کاکی ڕزدار پت وایه. یت که ک ئه یه وه ته رۆکی نه  باسی سه  کهیت که کانی ئه کداره چه
رۆک  یت یان سه  بارزانی بکهرۆک ب ڕزی باسی سه به بیت که  ئه وره  گه وه نابت به جه

نابت  جه ر کورد که سه  ڕای تۆبت قوڕ به وه ر ئه گه ئه، بت دار ئه که  له وه بارزانی به
  . رمان بیت نوسه

  
دا ی  وه ڕانه کاتی گه لهمر نه بارزانی  چونکه، هودا چووییت سه شیاندا به مه ند له رچه هه 

ی  مه رده وسه  ئهوتن خوازی رۆکی پشکه سهر بدولناس مال عه ر داوای جه سه لهبۆئراق 
  ر مافه سه وی کردو پاش گفتوگۆ له ردانكی ئه میسر سه رۆکی کۆماری میسرچووه  وسهب ره عه
نھا س  دا ته ره فه وسه  ئراق له وه ڕایه ل ناوبراو گه گه کانی کورد له ییه وه ته نه
بوو ) گروزیا (ناوی ک که شتیه که کانی به هڤا ئیتر باقی هه. ل بوون گه کانی له ڤاه هه له
ڕوسیا  شکی زۆریان له  به زین چونکه  دابه سره شاری به  له وه  هاتنه وه ته کتی سۆڤیه یه له

  شتیه وکه هب سبوون که زار که دووهه یان زیاتر له  ژماره نی ژنو منداڵ بۆیه خاوه ببوون به
ن  رانیش تبگه ی تۆو خونه وه نھا بۆئه ش ته هم ئه. سرای خواروی ئراق  به وه ڕانه گه
  . تدا م نوسینه یت له ه نابت هه جه که
  
   بۆیه ی زۆرزۆرت کردووه ه تدا هه که کاریه واشه  چه ته ی بابه شکی دیکه به له کاک بباس 

نی کا رنجه ران پاشان سه  بۆخونه وه ت بنوسمه که  نوسینهونا ی به شه وبه مو ئه ناچارم هه
رتی   به ڕقه له. نوسیت ڕیزت ئه به، م ڕزبده رانی به ت نیشانی خونه که ر نوسینه سه خۆم له

. . ری کورد  سه واسراوی ب چاره وسا وکشه ی هه تی عراقی ئه قی حکومه  ره  لله که
 پانی   یدانی گۆڕه هاتن کوردیان ڕاکشا ناو مه،  وه  که کشه درزی   له  کانه مریکا زیره ئه

 تی و کوردیش  تایبه  ستی  به  کاریان برد بۆمه ستک به ک دارده  و وه  که  سیاسیه یاریه
   ترین چاره  وره  گه  کک له  ی یه  وه  ره  تی ده  ندی سیاسه  وه  رژه  به و خۆ گردرا به ڕاسته

   پاپشتی ئه  به همجار فا ئه  ال مسته  یان بۆ خۆشکردو مه  مینه هر زوو زه. نوس سازی جیھان
   تی ناوه  ڵ حکو مه  گه لهی   وه  گاربوونه  ره  پشتگیری لکرا بۆ به وه  ڕیی ئرانه مریکا له
  . غدا  به ندی به

  
ک  شکه ران که به بخه له،  بم ره م براده تا به ره بت سه ران وڕۆشنبیرانی ئازیز ئه خونه 

و  زن وگشت ئه یلولی مه ساڵ شۆڕشی ئه ی چوارده ی نزیکه  درژه نابی هاتووه جه. شوات
کی ئراقدا  دوای یه ک له کانی یه حوکمه دا ڕوویان دا و له وشۆڕشه له ی که گۆڕانکاریانه
وت تمان  یه  ئه بیبه ک حه وه ش دونیو  شه تاکه کاری به وشه درۆو چه ڕویاندا به

  . نت یه گه
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،  وه ر ی سه ش درونیوه وشه ی تۆباست کرد به مشتانه وئهم تا هه ره سهکاکی زانا وانابت  
 تۆ ڕزی  م چونکه هیچ بزیش ناکه، ی خۆتن سراوی باخه به موی درۆهه ری هه به رله سه

  .  گرتووه خۆت نه
  
ب باج هیچ شتک  و به گه ب به کو تۆش به ت من وه به هه، تی یه که  ڕاسته مه ش وه مه ئه

  مان شوه هه ی جنابیشت به  پدرۆکه نوسم نوسینه  ئاوی ئه نانوسم ڕاستی ڕووداو چۆنه
ک  ریتانیا نه  ئیستعماری به وه موانیشه سروی هه م وتانی خۆرئاواو له که یه. م که ڕیسوا ئه

عمو پشگیری کرد  کانی ئراق هانداو ده عسیه ل به گه ن لهکانی ئراقیا ومییه مریکا قه ئه
بی  ره کانی عه ومیه کان وبای قه عسیه  به8/2/1963 بوو له وه ئه، ک کورد بۆڕووخانی قاسم نه

  کان هاتنه عسیه ک بهر بازی پاشان کات کی سه تایه کوده ئراق ڕژمی قسم یان ڕووخان به
پارتکی  کان خۆیان به عسیه به وت که ر که ی خۆرئاوا ده ره ریتانیاو به بۆبهر حوکم  سه

ک  ن نه تی جاران پۆزبکه کتی سۆڤیه یه وت خۆیان له یانه ژمرن وئه سۆشیالیستی ئه
 که زۆرکیریتانیاو خۆرئاوا جار  به ریتانیا بۆیه تی به رکردایه سه ی خۆرئاوا به ره به

تی  رۆکایه سه کانی ئراقیان هاندا به ومییه  قه مجاره  خۆیان وئه وه وتنه  که زوو زووبه
می ڕژمی  رده  سه کانی سوپای ئراق بوو وهر رۆکی ئه وکات سه  ئه الم عارف که بدولسه عه

کان  عسیه به تا له کوده حراری ئراق که کانی زوباتی ئه رکرده سه کک بوو له تیش یه پاشایه
کردبوو  واو نه کان چوار مانگی ته عسیه  بهمیک بوو هشتا حو وه ئه، ونازم گزار بکات

تی  سرۆکایه بی ئراق به ره کانی عه ومیه ربازی قه کی سه تایه کوده  به6/6/1963 له
بوو  وه الم ئه بدولسه و پاشان عه وه غدایان داگیر کرده ی به که الم عارف کورسیه بدولسه عه
فی برای جگای حمان عار بدوله اشان عهیدا سوتاو پ که هفۆک  غدا له سرا بۆبه ڕیگای به له

حمان  بدوله عه غایان له ی به که کورسیهکان  سیهع  بۆدواجار به  که17/7/1968تا  هه وه گرته
  . شی خۆیانکرد  نزیکی سیوپنج ساڵ حوکمی ڕه وه رواره و به  وله وه ر گرته عارف وه

  
 ناوخۆمایکرندنی به کان عسیه به  که1972تاسای   هه دواوه  به1963تای سای  ره سه ئیتر له 

بری کومپانیا  ئینگلیز له درا به ر ئه  هه که وته شکی نه م به یاند به وتی ئاقیان ڕاگه نه
ریتانیاو  کانی ئراق پیاوی به که دوای یه ک له  یه مووڕژمه زراندبوو هه دایان مه کانیان که

  مریکا بینیوه ورکی بۆئه ئیتر شۆڕشی کورد چی ده.  وه مریکاشه ئه ی خۆرئاوابوون به ره به
دروست  له. ر بگرت کی ئابوری خۆی وه مریکاش که مریکابت وئه تاکو شۆڕش پیاوی ئه

ش  بازاڕی ڕه له مریکا جگه تی ئه وه  ده2003تا سا   هه وه تی ئراقه بوونی حکومه
پناوی چیدا شۆڕش  ئیتر له.  گرتووه ر نه هکانی ئراقی و ڕژمه سمی له ڕه وتی به ک نه یه تره قه
م  ی خۆت وه رزه  به و نوسینه نابت به بت جه یان ئه مه مریکا بۆئه پیاوی ئه یت به که ئه
  . ک من  نه وه یته بده

  
پاوی ڕژمی قاسم  نگکی داسه زن جه یلولی مه ستپکردنی شۆڕشی ئه کیتر ده الیه له 

گشتی  ب به ره ی عه مه رده و سه ی ئراق وبای شۆڤنی ئه مه رده وسه کانی ئه نیسته وکۆمه
لیکو ملوکی شڤنیستی  کانی کورد و مه ره  داگیر که  ڕژمه وهتی  تایبه بی ئراق بوو به ره وعه
ی  یمانانه وپه  له وه شیمانیان کرده ی قاسم و په  ژر کشه مویان چوونه  هه کهبی  ره عه
ی پارتی دیموکراتی  مه رده وسه تی ئه رکردایه فا بارزانی و سه ک مستهرۆ ل کوردو سه گه له که

ی  مجۆره به. ر درابوو سه ستوری کاتی ئاقدا بیاری له ده له کوردستان مۆریانکرد بوو وه
ی ئراق  مه رده وسه  حزبی شیوعی ئه کانی ئراق واته تهنیس کۆمه، م که یه،  وه خواره
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م  ه  قه داله شۆڤنی بوونی کوردو جیاخوازیان ئه تی کوردیان به هوای ته داواکردنی مافی نه
موتوانایان  هه بی به ره م بای شۆڤنیستی عه دووه. می بوون  ئومه وکاته نابیان ئه  جه چونکه

   شۆڤنیه ومیه وخۆی قه پشتگیری ڕاسته کانی کورد بوون وه تیه وایه ته نه دژی مافه
ن  ی قاسم وداوایان لبکه  ژکشه بچنه کرد که می ئراقیان ئه هرد وسه کانی ئه کهوش له که
ک ڕژمی  کانی کورد وه ره داگیر که م ڕژمه سیه. نابت هیچ بۆکورد دیاری بکرت که

ڤنیستی ۆرستی فاشی تورکیاو رژمی س زپه گه نشاهی ئران وڕژمی ڕه دیکتاتۆری شاهه
 ئاگاداری ڕژمی قاسمیان  وه کانیانه ته فاره ڕیگای سه هجیا ل س الیان بهر  ههبی سوریا ره عه
 شتیان  ر ئوه گه  ئه  ڕازی نابین چونکه  ئمه کورد بدرت چونکه نابت هیچ به کرد که ئه

هۆی تکچونی   ببت به یه وانه داو له که ناوچه  له وه ننه  ئه وره ی گه ن کورد کشه بۆبکه
و  وه شیمان بووه موشتکی کورد په هه سمیش لها ڕژمی ق بۆیه. گشتی  به که جوگرافیای ناوچه

 کوردستان  ری ئراقی هنایه رکوت که موسوپای سه هه تی کورد تی میلله باتی خزمه له
وردستان وگرتنو کوشتنی پارتی دیموکراتی کگاکانی  باره ڕ فرۆشتن به شه ستیان کرد به وده
کی پاش  چه ی که انهکۆن که وچه ردیش ناچار بوو بهئیتر کو، ری بتاوانی کوردستان ماوه جه
ری  شایه ستی عه  ده یشتبوونه  گه وه ڕیگای قاچاخچیه له م بوو وه جیھانی دووهنگی  ی جه ماوه

ر سینگی دوژمنانی  ریان لداو به نگه رگای مای خۆیان سه ده  کورد له کانه و چه کورد به
کو  چه پاشان هزی پۆلیسی کوردیش به، ردراقیانگبی ئ ره قی سوپای عه دهرو  داگیر که

ی  وه  هۆی ئه داو بووهشۆڕش تریان به وره  ناوشۆڕشو گوڕوتینکی گه  هاتنه وه نی خۆیانه مه قه ته
ی  هرگ ستی هزی پشمه  ژر ده وته هکی کوردستان ئازاد بکرتو بک یه ند ناوچه چه که

دا شۆڕش 1964سای  ند له رچه هه. تر وتوانه  قۆناخکی پشکه کوردستان وشۆڕش پبنته
دو شۆڕش م کور وام بوو به رده یتری به که شه شۆڕشداو به شکی کۆ له ش به  دووبه بووبه

ڕاستی  تا ناوه وامبوو هه رده  بهی شۆڕش وشی بپشتیوانیه  ڕهو ئه. ربینی رۆی خۆیان هه
کتی  ل یه گه کانی خۆی له ندیه یوه عس خۆیگرتو په تی به  پاشان حکومه1969سای 
وتوی  هزو تانکی پشکه ی به و ناپام وتۆپخانه کو فۆکه تی جاران گرداو چه سۆڤیه
 ناچار بوو تی شۆڕش رکردایه سهوجا  ئه زۆری بۆشۆڕش هنابوو  کانه و چه گرت به لوره
ب  دنیادا به یش لههیچ شۆڕشک، تی ئران بکات وه ده تی له دا داوای یارمه1969پایزی  له

تی ئراقی ناچار کرا  بوو حکومه وه ئیتر ئه، کردن ته هاتووه کی نه ره هاوکاری و پشتیوانی ده
ش چوار ساڵ ئاگر  سته به و مه  بۆئه ل کوردو شۆڕش بکات وه گه وتن له  داڕکه11/3/1970 له
تی  حکومهی  رجه مهو  تی ئراقدا مۆرکرا به تی شۆڕش وحکومه رکردایه نوان سه ست له به

  . نن یه یانی ئۆتۆنۆمی بۆکوردستان ڕابگه  به11/3/1974 لهئراق 
ی کۆماری ئراق  وکاته رۆکی ئه کر سه ن به سه د حه حمه  ئه1974ی ئازاری 11 بوو له وه ئه 

  وه غدا بۆکورد خۆنده فزیۆنی به له ر ڕادیۆو ته سه کی کلکو گوێ کراوی له یه یان نامه به
کوردستان  کانی تری کوردستانیان له عریبکراوه ته قین وناوچه رکوک وخانه  که وه له جگه

سلیم بوون وژر  ته له یان جگه گه ئه کان هیچیتری نه عسیه ی به و حوکمی زاتیه دابیبوو ئه
  ی دایه  کلکوگوکراوه زاتیه وحوکمه تی شۆڕشیش ئه رکردایه  کوردو سه بۆیه، ستی کورد ده

ڕدا دوژمن  ک ساڵ شه ی یه ماوه له،  وه ستی پکرده نوان کوردو ڕژمدا ده ڕ له و شه دواوه
ری کوردستان وهزی  ماوه ی پۆینی جه می ئیراده رده به  له  وه ردابووه ستی به واوی ده ته به

کانی خۆیو  ریه روه موسه عس ناچار بوو بچت هه  ڕژمی به بۆیه، ی کوردستاندا رگه پشمه
دامی  ه س بۆیه. رت ناوبه دا شۆڕشی کورد له وه وی ئهاپن نھا له ب بدۆڕنت ته ره هئراق وع

ل شای ئران ڕکیان  گه ی له وه گۆڕ بۆئه واری بۆمیدیانی گۆڕبه نای برد بۆ هه دیکتاتۆر چوپه
کی  یه له سه  مه دیاره. وت مان نایانه وت ئه یه رچی شا ئه جکیان نیو ههر بخات هیچ مه
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راندا   له بوو ژوویی ههمراق وئوان ئک وشکا ههنراق له ی نهیندزی ئل ئاوی  گه وت خ
تۆب الخزراو تۆب   له  جگه ی نوان ئراقو ئرانه ندین ساه ی چه ب کشه ره تل عه شه

شی  وه یمانی ئه دام په  سه  دیاره ب وئرانه ره ی عه میشه ی هه کشه بوموسا که الکوبراو ئه
گرت  ئه رب هه تل عه  ناوتیکانی لواری شه ب وناوچه ره تل عه ئاوی شه ست له ده و کهدابو

بوو  وه ئه. نوان ئراقو ئراندا ری له سه بووله یان هه ندین ساه ی چه کشه بۆئران که
ی  که له سه گۆڕ کاتک مه تاران بۆالی شای گۆڕ به واری بوومیدیان چووه  هه24/2/1975 له
تی  تایبه م به ئاوبکه  له نجه مریکا ناتوانم په ر مانی ئه ب فه  شاوتی من به شا دهیان گه

تی  کتی سۆڤیه شی یه  باوه واوی چووبووه ته به عسی ئراق که ل ڕژمی به گه وتن له بۆڕکه
ر   جیمی کارته کاته و مریکا ئه شا چوو بۆئه، مریکابوو ئهری  سه سته دوژمنی قه جاران که

مریکابوو  ی ئه وه ره زیری ده ر وه مریکابوو هینری کسنجه کانی ئه کگرتووه  یه کی وتهرۆ سه
ندی  وه رژه ی به ئه، یاندن ی تگه که له سه مریکاو مکه ئه  الیان له  شاچووه1975سای  له
ت و  نه وناوچه مریکا له وتی ئه  نه شه کورد بکرت ئران به له ی که پالنهو مریکا چیبت له ئه

ر  سه  سوریاو ئیسرائیل له و پیالنه مانکاتی ئه هه له، ب بدات ره تل عه ی لواری شه خزیانه
ر ئیاق  گه مریکا وتی ئه ئهڕیان بوو ئیسرائیل داگیری کردبوو شه کانی جۆالن که رزاییه به
تاکو ی لبکات  شه ڕه  سنوری سوریا بگرت وههبت بچت رببت ئه ڕی کورد به شه تی لهس ده

ندی  یوه کانی جۆالن کاتک شاپه رزاییه ر به سه ربکات له توانت ئیسرئیل ده سوریانه
 بوو  وه ئه. ین که  وائه یمانیاندا وتیان باشه هوان پ ر ئه کسه می ئراقی کرد یهدام وڕژ سه به

س   به ئاگر فته ک هه  نوان سوریاو ئیسرائیل وتی یه  چووه که  ناوچه ر هاته هنری کسنجه
یاند  سیان ڕاگه  ئاگربه فته ک هه بو یه وه ئه.  وه ڕته گه ن پاشان ئیسرائیل ئه بکه
تی پشو  کتی سۆڤیه فیری یه دا شای ئران وسه6/3/1975 دا له یه فته وهه له
ر  تی هنری کسنجه رۆکایه سه ین به دام حسه واری بۆمیدیان وسه روهه زایه جه له
 یان 1975ی ئازاری 6ی  یمان نامه و په وه ر کۆبوونه زایه ی جهخت ی پته زیره الجه له

  همان  ئه یه یان نامه و به کانی ئه ریه وهه  جه خاه. کورد کرا پیالنک بوو له که. ئیمزاکرد
 ناوبردنی تی ئراقی بکات بۆله واوی حکومه ر بدات وهاوکاری ته رد بهوئران پشتی ک. بوون

کار بنن  ی ئراق بتوانن خاکی ئران وئاسمانی ئران بهکان ربازه شۆڕشی کورد سه
ربازی  سمی هاوکاری سه ڕه کانی ئران به هزه. ی کورد وه شۆڕشو جونه نابردنی بۆله
  پویسته وه. ی کورد وه ن بۆلدانی جونه کانی سوپای ئراق بکه کنیکی هزه وته
ب  ره تل عه ی ئاوی شه نیوه ست له ئراقیش ده. رن ناو به کان شۆڕشی کورد له سته موووده هه به
ری  ب به ره تل عه ی گوێ رووباری شه وتیانه  نه و ناوچه بگرت بۆئران ئه ند ڕوود هه وه ئه

ی  سوپاکه ڕی کورد خای بوو به شه ستی له ده ها ئراق که روه هه، ئران الی ئرانی بدرت به
رکردنی ئیسرائیل بکات  ی ده شه ڕه هه توانت یا نهی سور وه بچت سنوری سوریا بگرت بۆئه

ردوو وت  وتنی هه پی ڕکه کانی به وتیه  نه ئرانیش ئیمتیازه. کانی جۆالن رزاییه ر به سه له
  . مریکا زیاد بکات بۆئه

  
  وه شه ڕه هه  ئراقیش بهیان شکاندو  که  پشتی کوردو شۆڕشه تییه وه  نوده و پالنه بوو به وه ئه 

ست  ر ئیسرائیل ده کانی بۆسه یتوتانی هرشه ر سنوری سوریاو سوریاش نه  سه چووه
 ئیسرائیل  وه ئستاشه  به بۆیه، ی بنت سنوری ئراقی پبگرت ناچار بوو سوپاکه  وه پبکاته

  . . .  کانی جۆالنه رزاییه ر به سه له
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  کداری هه واوی چه  ته  می ر جه  سه یش85 سای له، یت خای کۆتایتدا ئه یدا له شه کاکه 
 زار  د هه  دووسه کاتک زیاتر له. .  دا  ده  نه ر گه زار پشمه  هه  ده خۆی له کان موو حیزبه 

رانیش  ر حیزبی که گه جاخۆ ئه. .  کرد  ی ده  شارو الدێ کاشه خۆفرۆش له جاش وکداری  چه
   خه م حیزبانه  د ئه  قه  بت به  هیچ نهر هه،  شاخیان بدابوایه  کداری و چوونه بریار چه

  . ! وت  که کیان دوا ده
  
وبا کی پسپۆڕ شۆڕشی کباغیدای کا ه ل قه گه  له نابت دیاره م جه منیش پت ئه 

  رگه موو پشمه ی هه ڕزگاریان بوو ژماره  که1959سای   له و فی کاسترۆیه تی ئه کردایه سه به
ر  به تی شاخ قات له رگایه  پشمه نابت پت وایه جه، بوون رگه شمه پ1973کانی وتی کوبا 

  وه  ئه بۆیهسۆژ بۆکورد ماندوو بووبن نابیشتان  م جه ڕ ناکه من باوه.  گرتنه کردن وونه
ی وشکی  فه لسه ئیتر فه، کانی کورد  شۆڕشگه نه کوردو شۆڕش والیه ر به رانبه  به ئیته ڕه

  .یت  ده ردا لئه سه چیمان به
  

  چت بۆیه ر ئه ریشی لیده سه تی ونه ریه به له س نه موکه  هه نه و نوسین فه ت سیاسهوشۆڕش 
کانی  ر کرده کوردو شۆڕش و سه ر به رانبه ت به م گشت بزی نواندنه باتی ئه نابیشت له جه

 ڕیت بگه کی که شون ڕاستیه  بۆی به ت باشتره کاریانه واشه وگشت ناڕاستی وچه یان ئه
  . . ک نوسین نهریدا بشکت  سه زرت به ههریدا زاڵ بت  سه هزت به که

   
  جمال فتاح

16/10/2005  
   ن نده له

 بینیت   
  . . .  رگیراوه وه رچاوانه  م سه ک له  که م وتاره بۆ نوسینی ئه

   ل یکه نین هه سه د حه مه محه. نوسینی د رتووکی الحل و الحرب له په-1 
   . سعود بارزانی رۆک مه نوسین ڕزدارسه ی ڕزگاری خوازی کورد له وه انی بزوتنه بارز-2
   
  


