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  ر ومهع یحموود حاج مه...  !یپد گو مه ق محه هیفا . دیت ن بابهی ترێ نو ك بهخشانداپ چاو
  
کوردستان ( یڕ په ما  لهیکت  بابهیپق گو هیر فاۆ کاك دکت2005/12/12یروار بهۆم ئه
   له هیگوا . زاندووه دابه )! . هۆ ز730یستیان لی،  هییژی ب779یستیل( یناو رژ دا له )ستۆپ

  وه چوونه  هه به ندهه!! ! .2005/10/11یروار  به به .!!!!) ك؟دیه  شه هڕوک( ینینووس
  ارهی د- .ستاش ئواتا دوو مانگ پ !!!؟ .  داناوه که ته  بابهیکاتۆ بی رواره وبه  ئهیت هینووسو

و  ئا به ،ق هیر فاۆزدار دکتڕ ی که نهیر نووس  سه ك لهکو تاک  من وهی خودیرنج او سهڕ
 یرشۆ ش  له  بووه لێم گویۆ خ و من له دهیه  شهیڕق کو هیر فاۆ دکت استهڕتا  ره سه : هی رهۆج
   له رانهبو . ورامان بووه و هه بجه ه  ههی  ناوچهیمان  قارهیک هی رگه شمه پیشوو باوکپ

 . هیی شانازی هیر ماۆان زی مه ئه . د کراوهیه شه ، دوژمنی ببابه ده یر پشت سهۆدا بیککوتان هه
ق  هیر فاۆدکت  کوردستانییمانیشتی نییتک هی یت هیرا ابهڕ   شدا بهێ نویشڕۆ ش پاشان و له

ش  وه ه1985 ی دوا له .ش بووڕۆ شیرۆودکت رگه شمه پ وه شتاکانه  ههیتا ره  سه ر له هه
 یتا ب .داخ ره  قهیۆ دی )ڕکجا له به(  ك بوو له هی یند به  مهی شخانهۆخ  نهیر به وهڕ به
 ناو یستی وه شهۆش خیرۆز .رم و ئازابوو ن گه و خوڵۆت و گورج وگی زیک هی رگه شمهپ
ان یش مه ئه .وازع بوو ش متهیرۆز .!چوو ده ست ناسک وزووهه ر ههۆز .بوو  رگه شمهپ

ت   خزمه  له وه سهخیئ ر بهۆر ز ش ههینیڕ اپهڕت پاش  بی من ئاگام لی وه ئه . هییرز ربه سه
 ی گشتیبژاردن م هه که هی له .ك دا بوو .ن .ی یو هی په ت و اسهی سین کردج بهج
 یت بوون ردرا تا دوولهبژ  کوردستان ههیمان  پارلهیندام  ئه  به1992 ی سایر ماوه جه

 ییتک هی ی مه وده  ئهیت اسهی س ارهید . ئابی31 یسات مان و کاره ت و پارله حکومه
ر   سه نگاندن له سه هه ،دابوویی تییمانیشتی نییتک هی  م که هو د  ئهی هی زمه وئهۆمار وگه وئه
  نه که وودهڕ   کهی انهیترس الن ومهیوپ کان و ئه ووداوهڕر  رامبه به، کرا ده )ستو هه( یما بنه
جا  .ن دای ناویت ژههۆ ر  له کهموو حزب  ههیق ش حه وه  ئه ارهید .ییتک هی یر نگه سه
؟ ! .اڕۆق گ هیر فاۆ کاک دکت ت به باره  بوون سهییتک هی یمک چه وه  ئابهی31پاش  وله وه رهئال
 .م کرایق ته )ستو  ههب(  ق به هیر فاۆ دکتیناب  جهڕ مه نگاندن له سه  ههیکرمانج کورتو به

 م . پڵند سا  چه  کهێو  بکه کخراوهڕو  ئهیت اسهی سیرسنوور دوا بوو تا سه  نه ئاماده !!!
کرد   نهی باش اوهیم پ ان ئهی،  کردیدروخراپ  غهییتک هی تریجا ئ .ا دیناوپ بووله

 یبوار  لهیتوانی ش نهیق هیرفاۆلووت ودکت  ر ه بهی درا وه ره لڵلحا وه ...  ترهیکشت وه ئه
 یک هی ادهیع( یمان سلیشار  له هیۆب . وه ناکاتهی بیۆداخییتک هیناو  لهیت هیزبایت وح اسهیس
 یس ر ئه سه مه د وه رهئال ... مه رده وسه  ئهیکان هی ێ نو رخانه رچه تاوه  وه کرده )یشکیپز
راست  به . هیۆخ ربه  سهیک پارتیریستا سکرتئ ق هیرفاۆز کاك دکتڕ  به هیئاشکرا :د قسه مه

 من یت هیۆ خیرع  شهیکق ش هه وه ئه  کهیت هی که  پارتهیرفراوان کردن به یو هه پ له چه و به
 یرحساب سه ك جاروبار لهیرۆرج هه تر بهیئ .خوازم  دهۆ بیوتن رکه  سهیوایدوهئوم
کو  وه . کوردستانییمانیشتی نییتک هی یرحساب سه ش لهیرۆز و به ته سویردووحزب هه
  هیۆب( .اریخت البه ز کاك مهڕ ت به بهی تا به )ئاش( رشۆ شی ئاشتاکان و  ههیم رده سه
 ۆ ب وه تهڕ بگه!) رز  به پله م به به،  وه کهیز ه  سووکه ش بهیرۆکت کاك دیناب  جهب ك دهژۆڕ
ست و  ده موو کاربه وهه ق له هیرفاۆز کاك دکتڕ به ....) هۆر د ر گا هه سه( .باوان یدز
 ی برا ته وه ئا730یستی ناولیاکانیاجی ج کخراوهڕمووحزب و  ههیت هیرکردا ن وسهیسئول مه
 یتابی خۆح ب هم سا رهه  به وونهڕ یشیۆق خ هیر فاۆ دکتی ال که .ح هم سا رهه ر بهۆز دکتڕ به
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ن و یا تری ورۆم  ئهیکان هی یت هو وده و نیمیقل  وئهیراقی عو ملمالن نگژه  کوردوتهیاسیس
 یاسی س شههاوک ڵ  گه  له ه  مامه رانهیژ  به که،   کوردهیدار ت مه اسهین سی تر قهیل سه به
 ۆت .! شهی یانی کوردو بیۆ تاک وک ك لهیرۆ زیاڕ وه  ئه هی من نیاڕ وه ئه .کات ندا دهکا هیداریوئ

 یناو س به ان کهی ده  به ژانهۆڕ وه رانه نبهیم م رله  ههۆخ، ی که  شاخ دهیبات خه باس له
 شاخ یبات خه .نشاخ ه  شاخدا ههیبات  خهی با ان بهیاکانیاجیج  ته  بابه  به وه ره نووسه

، کان هیب ره  عه تهی سا وانه بۆب .) خوانه له ۆڕو  ئه نانه ونانه  ئه( شاخۆب
 ل وه ......ڵلحا  وه! .)بنیموعج( م رهه ر بهۆدکت ب به ره  عهیکان ره رونووسهیشنبۆڕ

 ی نگرهۆک ند بوو له به  مهیندام شتر ئهپ ز خاتوو مھاباد کهڕ  بهچ ر نهیب شمان له وه بائه
 یککادر، د کردی کاندییمانیشتی نییتک هی یت هیرکردا  سهیندام هئۆ بیۆشدا خیم دووه
) ك .ن .ی( یستیر ل سه له راقه عیمان  پارلهیندام ستاش ئهئ،  شهی ژنانیتک هی یکارا

وان ژن یر مه  لهڵما( ؟! .نی ب نده وه ر ئه  ههب ده )  ئازاده فکره( . قه هیر فاۆ کاك دکتیزانخ!
 ی وژنه ئهۆ بیووسوورڕ ویرز ربه سه ! .د پارتیرت و ژن کاندک پاۆر ت سهۆخ .)گادووج له

 چ ده وه ر تر لهی ش سه وه له .کات  ده وه هی که اوهی وپیۆ خی شاخیبات  خهیر روه سه ئحتفازبه
  وه شهیخوازراو یناو  وابه هیۆ؟ ب بی که  پارتهیاندنی اگهڕ یپرسراوی لیشیۆرخ ر ههۆکاك دکت

 !تباز اسهی س هی وه ئه . دا ته م بابه له ده یه  شهیڕکا کو ش ئهیاستڕ ۆ خ!نووس جاروبار شت ده
 ی ئه . داناوه؟)  هۆ ز730یستیان لی،  هیژیب779یستیل( یناو  بهیش که ته  بابهیتی تا هیۆب
  .!!! هۆز779یستیم ل من ده !!!!ۆز
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