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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه. . . . !!!!تی بشونت؟؟تی بشونت؟؟  مژوی خۆرئاسای کوردایهمژوی خۆرئاسای کوردایه   ناتوانت ناتوانتجنوی ڕزگار سالحجنوی ڕزگار سالح   پله پله  میشهمیشه  زمانی ههزمانی هه

  
 ت کانی ڕزگار ساح پشینانی کوردئه وڕاوه ی جنو وه وه مدانه ر وه سه ی بمه وه پش ئه

یدا  کان په سایتهر  سه  له که یه ماوه وه ڕزگار ساح ئه) به ر گونیت دڕک مه گه ئه(
 دژی پارتی دیموکراتی  وه کاته ند ناو نازناوکی جیا نوسینی وجنو بو ئه چه وبه بووه

جارک ،  دات المار ده  په:مر فا بارزانی نه رۆک مسته کوردستان وڕبازی پیرۆزی بارانی وسه
ازانم نازناوی ناوی ڕزگار سالح ئیتر ن زگار وجارکیتر بهڕ. ناوی م پۆستدا بهئیتعات له

  . ؟؟ یان نا یه تریشی هه
تا پم باش بوو  ره کان من سه ڕه ر ماپه سه جنو وبوختانکت له ه ر کۆمه سه له جاری پشو 

وتوو  که واره شه تۆی به کان که رنجت ڕابکشم بۆالی ڕاستیه لت بدوم وسه گه زمانی گوڵ له به
م  به.  دا کوره وڕاستیانه ئاست ئه ردووچاوت له خۆشی هه رون نه نگی وده رون ته ر ده به له

ر  گه زانت ئه یت واش ئه زمانی گوڵ تناگه  له وه له ی دڕکوداڵ بیت جگه رده روه په  تۆکه دیاره
ک  وهسی   که م دیاره به. !!ترسین؟؟ نابت ئه جه  له وه  ئه وه مت بداته  وه وه به ده ئه سک به که
 پم  یهۆب،  نھا فری زمانی جنوکراوه کان ته ئاستی ڕاستیه وو کزوکوور لهوت که واره شه بهتۆ

تا  ره  سه دیاره،  وه مه  بدهکانت  کورده  دژه گشت جنوو ووڕاوهمی  جی خۆیاندا وه له  باشه
کی  تیه سایه هیچ که ر به رانبه م به هبی ناک ده رگیز بئه من هه م کهت پب وه بت ئه من ئه

ڕزگار ساح   من نه  چونکهرانی کوردستان نجده ی ڕه ه کۆمهوکتی نیشتمانی کوردستان  یهناو
کتی نیشتمانی  کقانیشی ڕای یه نوسینه زانم ونه کتی نیشتمانی کوردستان ئه ری یه نونه به

ا ک ئست الیه  چونکه له جنودا کردووه  شانی به  جنو فرۆشه ره م براده کو ئه وه. کوردستانه
 ک یه لهدیموکراتی کوردستاندا ل پارتی  گه کان له ییه وه ته  نه نه کتی وگشت الیه یه
ی  وه کگرتنه ک بوونی مای کوردو یه یه نھا له ندی کورد ته وه رژه کیتر به الیه ردان وله نگه سه

پارتی  وه، هراوم ریشی ڕانه سه زمانی جنو نانوسم وله من به تی وه کانیه کانی وڕیزه درزه
جنو فرۆشی ور کوردکوژی  سه ندامانی خۆی له رگیز کادرو ئه دیموکراتی کوردستانیش هه

  ه بۆی یاندووه گه ی دیکه خۆی پنهن ر حسبی حزبو الیه سه رگیز له  هه ه چونک هناوه انهڕ
ی  ماوه له کوردستانی باشوردا که  له ک پارتی دیموکراتی کوردستان حزبی دایکه الیه له
ر بازی خۆیدابت  باتی سیاسی وسه ی خه ڕچکه وامی به رده و به ست سادا درژه شه

ر حسبی  سه وبدات له ت یان هه لفر بیپتورا که  بووه نک نه هیچ حزبو الیه پویستی به
 وه شه وانه پچه به،  دوور بووه تی پارتی به ریه نه له  مه نت ئه یه  خۆی پبگه نکی دیکه یه ال
حزبی دایک  له باتی کوردستان بوون که پانی خه ر گۆڕه کانی سه نه گشت الیه وه کیتر ئه الیه هل 

چۆکردنی  هشتنو قه  ر حسبی نه سه له وهبوون تی  وکوردایهتی  رگایه بات وپشمه فری خه
  .  یاندووه کتری خۆیان پگه یه
ویش  ئه  که ئراقبی شیوعیز ح له جگهم  که کانی کوردستان باس ده په من کاتک مژوی چه 

رایی  پگه  ئیتر مژوی دروست بونی چه زانیوه کورد نه تا دوای ڕاپرن خۆیان به هه
کات  ستپئه ی ڕابردوو ده ده فتاکانی سه تای حه ره سه  لهانی تاکه ره کوردستاندا سه له
  . دا1972سای  رانی کوردستان بووله نجده ی ڕه ه ویش دروست بونی کۆمه ئه که

ی مژووی 1970ی ئازاری سای 11ی  دوای بیار نامه رانی کوردستان له نجده ی ڕه ه کۆمه 
زن  یلولی مه شۆڕشی ئه لی کوردستانی باشور ری گه ماوه ری جه رتاسه شۆڕشی سه که
 مر فا بارزانی نه رۆک مسته تی سه رکردایه سه تی پارتی دیموکراتی کوردستان وبه رایه ڕبه به
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م جار  که موو خائینانی کورد دادا وبۆیه هه عس و کانی به  دوژمنان وفاشسته یان بهچۆک
کی نیشتماندا دوژمن  یه پارچه دا له و شۆڕشه ی ئه ژر سایه ماندا له که له باتی گه مژوی خه له

رانی کوردستان  نجده ی ڕه ه  کۆمه وکاته ئه.  خۆرئاساکانیدا نا  بوونی کوردو مافه دانی به
ر  سه اتی کوردستان له پارتی دیموکر واته زن بوو یلولی مه می شۆڕشی ئه رده دروست بوو سه

، ر هنا ری ده  سه وه ژر بای پارتی دیموکراتی کوردستانه له بات بوو وه هپانی خ کۆڕه
یلولی  ستی نوان شۆڕشی ئه ئاگربه ترس دروست بووکهب ران به نجده ی ڕه ه کاتکدا کۆمه له
ستی  بن ده  له وه رکوکی دی کوردستانیشه که ری کوردستان به رتاسه بوو سه زن وڕژم هه مه

ری کوردستان بوو  رانسه وای سه رمانه پارتی دیموکراتی کوردستان فه  وهشۆڕشو پارتیدا بوو
م  ک ئه وهران دروست کرابت  نجده ی ڕه ه کۆمهزن  یلولی مه  نسکۆی شۆڕشی ئهدوای ک له نه 

کانی  ن وشیواندنی ڕاستیهریکی قۆپیکرد  خه میشه نابتی هه جه وه ئه. یشونت  ئه ره دهبرا
  . ک من  نه ڵ کردووه وتکه کدا شواندووه هر ی سه  بهدۆو دۆشاوت  تۆی وه دروستئه، ک من نه
 دروست کرد رانیان نجده ی ڕه ه ی کۆمه وانه شی زۆری ئه به بت باش بزانی که کاک ڕزگار ئه 

. . . !!رکدا بوون؟؟ نگه چی سه ران له نجده ی ڕه ه نھا دوساڵ پش دروستکردنی کۆمه ته
زمانی  ڕزگار ساح به  که یره ڕاستی زۆرم السه  چاویک؟؟به یته وت خۆڵ بکه ته نابت ئه جه
رخی  چه  له وت تازه یه ت وئهود شتاکان ئه تای هه ره تا سه فتاکان هه ڕاستی حه ناوه
کو خۆی  وه  وسانه وانی سواوی ئه قه ی کوردستان به ری چاوکراوه ماوه دا جه مه لهو عه
و خ  ماه س وبنه ره تاڵ وهه  دۆڕاوی ئاشبه میشه ی پوپوچو هه وشه  بخات به واره شه به

  ی که وسانه ک درۆو بوختانی ئه زارو یه ی خۆفرۆش وهه ماه کی بنه تی خه رکردایه وسه
کانی کوردستان  ی گوندنشنه ری ساده ماوه ست کردنی جه ن بۆچاوبه  الیهندک هه

م  هنا ئه کاریان ئه زاری ڕابردوویان به رمه شه لتووری ڕووخاوی پله ی که وه هبۆدروستکردن
 خۆی  له رخی گولۆبالزمدا جگه چه م دنیام له به. تست  چاومانی پببه وت تازه یه ئه
ری  خۆش هشتابهر ک سه وه ورخۆی  سه وه ته هاتووه  هشتا نه  خراوه واره شه  به وه وساکه له که
ودانیان ر خۆیان   سه وه  خست هاتنه واره شه ویان به ئه ش که وانه رجک ئه مه به،  داوه نه
  وانه مان قه ر هه سه ر له خۆشی هه رون نه ر ده به چی ڕزگار له که، کاندا نا ڕاستی ڕووداوه به

  .  وامه رده  به کۆنه
شۆڕشی  زن که یلولی مه خۆش وکور بت شۆڕشی ئه رونی نه  ده نده وه سک ئه که 

  وه تا زاخۆو خاپوری گرته ان ههس وجه دره به جۆرک له ری کوردستان بوو به رتاسه سه
ری  رتاسه سه  له ماوه ن نه وه ده وبنه ماوه رد نه بنبهکاتکدا  له،  ناوببات واشه شۆڕشی چه به

  تاکه. ڕژت ی تدا نه شۆڕشه مانی ئه کی قاره یه رگه باوشووری کوردستاندا خونی پشمه
 رگری یلول به کانی شۆڕشی ئه مانه  قاره رگه پشمه  که ماوه گوندکی کوردستان نه

پارتی دیموکراتی   که ماوه باشوری کوردستاندا نه کوردک له، ردبتک یان لنه مانانه قاره
  بیری شۆڕشگانه یلولدا به می شۆڕشی ئه رده سه زن له یلولی مه کوردستان وشۆڕشی ئه

دو  ک سه یه150000ی ن نجامدا بووبوخاوه ئه ش له که شه شۆڕ ربۆیه هه، کردبت گۆشی نه
کان  دا ڕاستیه رخه م چه کاتکدا له چی له که، ست رده سه ی گیان له رگه زارپشمه نجا هه په

ندی  فه  مامۆستا ڕزگار ئه قن تازه چه کانیشدا ئه چاوی کوره یدان به مه نوسین وچی له چی له
م ڕزگار  که ران ئه  گشت خونه یان ڕوولهش مه بۆئه،  وه داته  درۆمان بۆلئهوانی سواوی قه

ت کا  ئه رزگار سماته. !! یان من؟؟ ته کاندا سوڕاوه می ڕووداوه که ی یه ڕه وری الپه ده ساح به
  دیاره. !!کانی کورد یان من؟؟ کان وشۆڕشه نه مژوی دروست بونی پارتو الیه  له هوئیفالس

مان بۆکرد   ئاماژه وه شهری سه ک له م وه  به ر چووه سه کاتیان به نابت ی جه درۆیانه وجنوو ئه
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ڕزگار ساح . !!ک من؟؟ داوی نه ری نه هکان ب کاریه واشه هشتا درۆو چه  که هڕزگار ساح وه ئه
  . . !!ک من؟؟  درۆکان نه یاپوی کۆنه لکاوی خه  ناوزه تهوتوو خۆی که

ر بارودۆخی  به زۆرجگاش له و له مکردووه نانه والیه  باسی ئه شیوازکی زۆرزانستیانه من به 
  کانم گرتووه  کوردیه نه زۆرخاتری الیهکانیاندا  موکوڕیه هوک ه تاوان وهه لهکوردستان 

  زه فره ی مه رگه  پشمه وه1976سای  نا من له رانی کوردستان ده نجده ی ڕه ه تی کۆمه تایبه به
زۆر  لدابت وه گه کانم تاکوئستاشی له کانم وخۆم شاهیدی زیندووی گشت ڕووداوه تاییه ره سه
یان بۆبکرت   ئاماژه مویستووه ی کورد دا نه م بارودۆخه و له واردووهستیارم ب ی هه ڕه الپه

رزان  ی هه و وتهجن وت به  ئهموناشر نوسین   سه مه ب باج نایه نابت به ک جه  من وه چونکه
  . مۆ واناخوازت مان ئه که له ندی گه وه رژه  به م چونکه بکه واشه ک چه تۆئاسا خه

کان  کۆنه وت برینه کانن نامه یلول شاهیدی گشت ڕاستیه شی ئهمژوی شۆڕشی دوای شۆڕ 
شی خۆی تاوانی   به که پانه ر گۆڕه نکی سه موالیه م هه  ئه نده وه ر ئه م هه وه به بکولنمه

پویستیان  کهی  نانه سو الیه و که تی ئه تایبه ڕی براکوژیدا به دروستکردنی شه  له بووه هه
رانیش  نجده ی ڕه ه م کۆمه به، ستپکی شۆڕشدا ده ر له بوو هه هڕی براکوژی ه شه به

هیچ ، ش بکات کانیتردا دابه نه ر الیه سه نگ به کو تفه بوو تاکو فیشه ڕکخراوکی خر خواز نه
ل  گه لهڕیان  شه  وره ندین ده چهران  نجده ی ڕه ه  کۆمه ماوه ڕیکخراوو حزبکی کوردستانیش نه

ترین  وره ن تاگه ورد ترین والوزترین الیه پ له ڕی چه و په ڕی ڕاست بۆئه  پهم کردبت له نه
  . ی کوردو کوردستانین الیه

تی کورد  وایه ته تی بوو دژی شۆڕشی نه وه زنیش پالنکی نوده یلولی مه نسکۆی شۆڕشی ئه 
م  ووم دا ئاماژهند وتارکی ڕابرد چه ش له مه  ئه مه رده سهو مریکای ئه تی ئه ر کردایه سه به
ر  ک هه ی ڕزگار وه وه ک ئه ک وه نه،  وه مه ی ناکه دا دووباره م بواره  له  بۆیه وردی بۆکردووه به

رکاتک  ی بارزانی هه ماه بنه (یت ئه  یت گوایه که ی بۆده درون کورک ئاماژه
و  کیان داوه  چه نهست دا ی چونشاخ وده شه تیان بووبت بانگه سه ده کان نزیك به ترسیه مه

ل  س و وازهنانیان ب پرسی گه ره  تۆزقاک الر بووبت زوڕنای هه ماه کاتکیش ژیانی بنه
 مانای شۆڕشگی کورد  له مژوو نه له نگی ونه به بت پت بم یان زۆرده دا ئه لره)  داوه

.  ڕوو یته خه ژۆ ئه ئاوه بهکان  موڕاستیه  هه  کوره نده وه رونت ئه یان ده، یشتوویت گه نه
تی شۆڕشکانی  رکردایه  سه فتا ساه دو حه سه ی شۆڕشگری بارزان زیاتر له ماه بنه:ناب جه

می بارزاندا شیخ  که شۆڕشی یه پان ئیسالمی عوسمانلی له ن رژمی که کورد ئه
تای  ره سه  له داوه هسدار موس له یان له مر فا بارزانی نه ی باپیری مسته وره المی گه بدالسه عه
می  رده  سه وکاته له، کانی کورد تیه وایه ته  نه رداواکاری مافه سه لهی ڕابردوودا ده سه

زانی  ان ئهی ک نه  نه وکاته ی من وتۆ ئه وره  گه م باپیره کات به ی من وتۆئه وره گه باپیره
کانی ژیانی   زۆرساده شتهمرۆڤیش بیر کو  وه  شیان زانیوه کو نه ی کورد مانای چی به وشه

فابارزانی  ک باپیری مسته وهمان  که له ای گهو ی ڕه ر کشه سه ک له نه  وه نه خۆیانبکه
بارزانی  بت له ئه ین تی کورد بکه ی ئازایه وشه ر باس له گه کیتر ئه الیه له.  بدرن سداره له

تی وگیان فیدایی  یه مژو شاهیدی ئازا ین چونکه ست پبکه  ده وه کانه وبارزانیه
و  لماندنی ئه گرن بۆسه نه ی حاشا هه گه کانیشیان به وانن قوربانیه خۆبردوویی ئه وله

دا  م بواره ک ڕزگار سالح له وتووی وه که واره هش خۆشی به رون نه زیوکی ده تر بهئی،  ڕاستیانه
کانی  نوسینه ک له ندیه به هیچ خا  چونکهم رج بکه  خه وت پوه  زیاتر کاتی خۆمی نامه وه له

ران  باخونهران  جی دم بۆخونه به  بۆیه، کی بباج نوسیونی مه ڕه روا هه وهه ڕزگاردا نیه
  . رپشک بن سه
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نک  و الیه  خرئاساکانی مژوی ڕابردووی گشت کۆمه م ڕاستیه کۆتاییدا ئه له 
 خۆسور  و درۆ وبوختان ویست به پ یه  قینه نی گشت کوردکی ڕۆشنبیری ڕاستهارچاو به له

و  یه مانگ چوارده (ت پشینانی کوردیش ئه. وت یه  ئه ره م براده ک ئه  وه ناکات وه کردنه
  . .  ) نگوستکشان نیه ئه پویستی به

  
  جمال فتاح

31/10/2005  
   ن نده له

      


