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  مال موحسین جه ... !ڵ ئازادی گه  له یختی پارت رسه تی سه دژایه

  
jamal_muhsin@yahoo. com  

پارتی ، ندراید قادر ڕف مال سه که.  د تا که ره ک چۆن سه روه هه
ی  وه ی ئهڕا ره ئستاش سه، دا ئه  نه وه  ملی به  وهی ل کرد نگه بده

 سزا ی ساڵ زیندان30   دکتۆر به یاند که مال ڕایگه که. خوشکی د
دا  وه  دانی به وه یهیرم  هیچ شونکی فه هشتا پارتی له،  دراوه
فونی پاتاکدا  له کی ته  گفتوگۆیه زیری مافی مرۆڤ له  و وه ناوه نه

  !  یهی شتی وا ن  ئاگای له یاند که وای ڕاگه
ترین  وره گه) ر ڕاست بت گه ( و حوکمه  ئه  بم که وه تا ئه ره سه

 پی یاسای کوێ و  به. کرێ  ئازادی بیروڕا ئه ر به رامبه  به تاوانه
  سکدا که ر که سه درت به  چ شونکی دنیادا حوکمی وا ئه له

 کان هیی و تۆتایتاری دیکتاتۆر شه  ڕه ته سه  ژیانی ده زانین که موو ئه جنوی دابت؟ هه
نگی   و دهبن رئه دهتیان  سه  ده تی به زایه ی ناڕه سانه و که ر کوشتنی ئه سه  له نده به

وها  کانی حوکمکی ئه نگاوه  هه  لهک یه  پوانهچ   بهی پارتی نگاوه م هه ئه.  موخالیفن
ژووی ر م سه  شتک له که__کانیان  کادره  له رپرسانیان وه  به ک له؟  وه کرته ئهجیا
ی  نگاوه م هه  نوان ئه ن له راوردک بکه ر به گه__ حزابی دیکتاتۆری بزانت ت و ئه سه ده
ر خۆیان  گه  ئازادیخواز دابنن؟ مه توانن خۆیان به ئه، دا  حوکمانه و جۆره مان و ئه ئه
ی   بگه  کامه له! ن ڕ بکه  هاژ و هوژی دیموکراسی و ئازادی که ک به تنن یان خه ه خه هه

ماشایان  جی خۆیان ته  نموزه وان به  ئه ی دنیادا که یانهی دیموکراس و ووته یاسایی ئه
 زۆر جار  و ووتانه درت؟ له رۆک حوکم ئه  سه ی جنو بدات به وه ر ئه سه ک له ن خه که ئه
... مان و رله هرۆکی پ رۆک و سه  سه گرته  ڕزیو ئه ماته ی پیس و ته ک هلکه  خه بینین که ئه
لمنرت   تۆمار بکرت و بسه سه و که ر ئه سه عوا له ر ده ڕی گه وپه یان ئه.  ناکرنستگیریش ده
! ک زیندانی کرت نه  ئه رامه  غهو کات ئه،  سک کردووه  که خسی به تی شه  سووکایه که
کات   و پویست ئه اتیکهتی پارتی زۆر دیموکر سه  ده  که یهی ن وه ستم له به رحاڵ من مه هه به
.  وه ته واندا نایه کانی ئه یهی دیموکراس ڵ پوانه گه  له مه  ئه  و گوایه وه دا بچته که  بیاره به

  وه و چاوه  له یهیسیش ن  که  و داوام له زانیوه  دیموکراتیک نه وانم به تی ئه سه رگیز ده من هه
 سای 15ماشاکردنی  ی زۆری ناوت و تهش ماندووبوونک وه لماندنی ئه سه. بوانت

 ن پش وق بکه  شونک ته وان که ئه.  که حه نگی مه ترین سه وره  کوردستان گه تیان له سه ده
یان  که ته سه ی ده نده  گه یشاندان دژ بهی خۆپ وه  بۆ ئه وه  ناڕازی تیا کۆبتهکی ی خه وه ئه
 دژیان  نگک له هن هیچ ده نه  وان که کرت؟ ئه هیان ل ئیقوعکی ئازاد وه چ ته، ن بکه
  ........ !چۆن دژی ئازادی نین؟،  وه رزبته به

 هیچ  تی به ڵ جنو و سوکایه گه من خۆم له.  مال جنوی داوه که.  د  که یه وه بیانووی پارتی ئه
کان و  سه ونی که بیروبۆچو تی و قووڵ له واوه ی ته خنه توانت ڕه سکدا نیم و ئینسان ئه که
کانی تر   ئینسانه ک به یهیت ی هیچ سووکایه وه کان بگرت ب ئه حزابه کان و ئه ته سه ده

. کرێ زۆر بکشنرت  و ئه ک الستیک وایه  وه ه" جنو"ی  م ووشه  ئه من پم وایهم  به. بکات
  گرتن له خنه ؟ ئایا ڕه یهی چ و حزبانه الی پارتی و ئه" جنو"ی  ؟ پناسه یهیچ" جنو " باشه

؟ ئایا  ه" جنو " زراوه ی و ڕاووڕووت دامه نده مای گه ر بنه سه  له ی که که ته سه پارتی و ده
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" جنو " گایان بۆ خۆیان قۆرخ کردووه ت و کۆمه سه ی بارزانی ده ماه  بنه ی که وه  له خنه ڕه
 و ژیانکی تر   الوه وان بخریته تی ئه سه ی ده وه  کارکردن بۆ ئه ی وه وه ؟ ئایا داواکردنی ئه ه

ی  و حزبانه وت بت ئه سک بیه ر که ؟ ئایا گه ه" جنو"ربکرت  به سته ک ده بۆ خه
ئایا ؟  ه" جنو"ک هیچ نین  ت ژیانی خه  نیسبه کانیان به مزه ڕه و  رکرده  سه تی وه کوردایه

وان  ر ئه گه ؟ مه ه" جنو"تی  شیره عه_ومی ابی قهحز  ئه حزابی ناسیۆنالیستی به دانانی ئه
ڵ  گه یان له ه شائیری مامه حکامی عه  ئه  و به داوه  نه یه وه ته شیره رچی عه هه نایان به په
  ؟ کردووه ک نه خه
سعود   مه ر که به و وه ک له یه من ماوه.  وه ک بھنمه یه دا نموونه لرهوێ  مه ئه،  رچۆنکه هه
 ژر ناوی  ووتارکم نووسی له،  وه که ر خه سه دانرا به" رۆکی کوردستان سه "  بهانیزبار

  ر به  دی دابوون و سه  له ته م بابه  ئه که س  کهندێ هه. ' یهیرۆکم ن سعود بارزانی سه مه'
بۆ ی ناشرین و جنویان  شھیر و قسه ی ته ی کۆمه  ئیمه  به ناوی جیا جیاوه  به، پارتی بوون
زانم  کیشی نه  هی خه  به زانم وه رۆکی خۆم نه  سه و به من ئه  کهی  وه م ئه من ئه. ناردبووم

 چ  یان ناردووه ینه و ئیمه ی ئه سانه و که  خودی پارتی بۆ ئه ؟ وه کی تیایه" جنو"چ 
 حوکم بدرم ب من ئه، ی پارتی که" دادگا"رازووی   پی ته  به ن؟ من پم وایه ک دائه سزایه
  ! یان بۆ تۆمار بکرتیرز ربه و سهرگرن  دالیا وه وانیش مه و ئه

و   ئه ڕاسته!  کردووه کی کوردستان نه فا بارزانی هیچی بۆ خه  مسته من پم وایه
 مژوودا زۆر  و له  ئه ڕاسته.  وانه مزی ئه  و ڕه تی بووه ی کوردایه وه کی بزووتنه یه رکرده سه
ست  ده بهی  که وه بۆ بزووتنهتی پشتیوانیش   و ویستویه و ووتی کردووه هم ووت و ئ ئه

و بۆی  ی ئه وه ئه.  بووه نه" کورد"کی  ی بۆ قازانجی خه وانه کک له م هیچ یه به، بھنت
کی ت و سامان هرو  سه ک خزانی بۆرژوازی کورد له  خۆی وه  بوو که وه ر ئه هه، ماندوو بوو

  زاکانی به  ئستا کوڕ و کوڕه  که یه وه  و ئه  بووه وه ئهبۆ . ند ب مه هره ر بهزۆرتر و زۆرت
 "ماندوو"و بۆی  ی ئه وه ئه.    ناوه وه  پکیانه  که یه ته روه  و پول و سه و پاره ئه، ستیانھناوه ده
ت و  هو م ده ڵ ئه گه وداکانی له رچی سات و سه هه. بوو ک نه  بۆ باش بوونی ژیانی خهبوو
 پناوی بردنی  له، عس ڵ ڕژمی به گه واداکانیان له ت سات و سه نانه  ته تدا وه وه و ده ئه

وان و   و ئه ک بووه الیه له" کورد " میشه هه.  بۆ خۆیان گا بووه می کۆمه رهه و به  پاره
ک  م وه وانه نھا ئه و ته  یهی ن مه م ئه که رحاڵ باسه هه به . کی تر بوون  الیه شیان له که ته سه ده

 بارزانی یان  ت به باره  سه ڕم وایه من باوه.  وه یاندنی بیروڕای خۆم هنایه  ڕاگه  له نمونه
ش  انه قسو  ئایا ئه یه وه پرسیار ئه. ی ناسیۆنالیستی وه مزکی تری بزووتنه ر ڕه هه
   نرن؟ دائه" جنو " به،  بارزانین ت به باره ی سه وه رئه به له

ڕاستی با بزانین  م به به، ڵ جنوداندا نیم گه  له  که وه مه که  ئه  دووباره وه من دیسان ئه
کرد و  ک نه  یه یان بهیڕی ناوخۆدا چ  کاتی شه کتی و پارتی له ؟ یه نگی کیه رهه جنو فه

  ویان بهی سووک و جن  ناشرینترین قسه یهیسم ری ڕه  مینبه  که وه  ڕادیۆکانیانه ووت؟ له نه
تا ! ووت ئه.... کانیان رپرسه  خزانی به به، کتر تی یه رکردایه ندامانی سه  ئه به، کتر یه
کانیان  ڕه کانی شه ره و به ره کانیان بگرن و به کداره ندامان و چه ماری ئه  ده وجۆره به

  ن که  بکه وه ب پشبینی ئه  و ئه نگی خۆیانه رهه  فه وه رحاڵ ئه هه به. ن ڕاپچیان بکه
ی  ر جنو و قسه سه ر له گه ئه.  وه ته  ئهی خۆیان و قسانه بت و ئه هیدا ئ ککیش په خه

  یان له و جنوانه  هۆی ئه وان به ب ئه ئه، ک دادگایی بکرت و حوکم بدرت ناشرین خه
ند  واندا چه ر ئه سه ک به  حوکمی خهردا بدرت؟ سه ند سایان به می چه حوک وه ڕادیۆکانیانه
  و چۆن بت؟ 
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.  سک جنوی داوه  که  که وه وه  به وه ست نابته یوه ی پارتی په فتاره و ڕه  و ئه و حوکمه  ئه بۆیه
وتوو  ک ووتانی پشکه  و وه ربگرتایه مال سزای یاسایی وه که.  د و قسانه ر ئه سه کرا له ئه
ر دوو  سه نھا له ریدا ته سه  ساڵ به30وکمی م دانی ح به.  ک زیندانی نه،  بکرایه رامه غه
کانی  نگاوه ی هه وه  توندکردنه مه ئه.  یهی و دژی ئازاد یه واو دیکتاتۆریانه حوکمکی ته، ت بابه
. ڵ د گه وان له ئه.  وه رزببته  دژی خۆی به  له ک که یه نگ و نوزه ر ده  بۆ بینی هه یهیپارت
و ، وان ر ئه سه وت شتک له  بیه  که سکه ر که یان بۆ هه که هیام وان په ئه،  یهیمالیان ن که
د  قه فا بارزانی الی پارتی به  مسته گرتن له خنه ڕه. یان بگرت که ته سه  و ده ماه بنه
ڕۆشنبیران . ب تک بشکنرت  ئه م تابووه ئه.  تابوو  به  محمدی ئیسالم کراوه گرتن له خنه ڕه

  ربیندا بنه  ئازادی ڕاده دا و بۆ داکۆکی له و پناوه  له کات که  ئهران پویست و نووسه
گرتن  خنه ربین و ڕه ئازادی ڕاده. ڕێ روا تبپه  هه یه له سه و مه ین ئه بده ناب ڕیگه. نگ ده
  . ب بشکنرن تابووکان ئه. تی ئازاد بت واوه  ته ب به ئه
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