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ک  ر وه میان تاسه که،م بن به بات ده ری خه فه نده مه ی کورسی شه ی پسوه وانه زۆرن ئه
   داوه رنه ریان به فه بار ژوانی سه فاروق جه هید شه

 
  ندا هۆه/ کر ختیاربه  به-کردنی ئاماده

 مۆدا  کو ئه ڕۆژکی وه  له،،ر وبه مه  ساڵ له9
انی ئاسم پانتای ش ڕه ورکی هه 5/9/1996

ڵ خۆیا زریانی  گه له ،ی داگیرکرد ه دگه
 هید بوونی  وای شه رگی هانی وهه مه

باتی  ری خه نگه کی ناوسه مه ئه کی به یه ڕۆه
 ،یاند ڕاگه کوردستان پیرۆزی خاکی ر سه له
 فاروق  ناس کاکه ی ماندونه رگه پشمه ویش ئه
  . باربوو جه
نکی ل بارکه  فاروق جه هید بوونی آاکه شه به
بات وتکۆشانی  نو کۆڕی خه وته که وره گه
تی شاری  تایبه کوردستان و به ڤانی له هه
م  خه  ڕۆژک له  بووه و ڕۆژه  ئه  بۆیه، ومناره قه
 س که  هید له ت بۆ ماڵ ئاوای کردنی شه ینه ومه

یانی خۆشه هاوڕێ تی  تایبه به ویستی وکارو
  . سوڵ ت ڕه کاک کۆسره

 خت وقوربانی دانی کانی ڕۆژانی سه  یادویادگاریه،اوی شه هید فاروق بتر کاتک ن هه
 ، وه نه خه دوژمن مان بیر ده له وه مردن وب سـمینه وب باک له  کوردستان وهوۆ چا له ئه
ی  وکاته تا ئه،بوو وه موانه پش هه کاندا له داستانه تۆمار کردنی ۆ ئاسا له ک هه چۆن وه که
کی  س وکاری و خه ڤانی وکه ی و هه که خۆی وپارته تایی به تاهه مری هه دالیای نه مه

م  چیای کوردستان بن وڕۆژمری ئه ڤانی ناتوانن چاوله  هیچ کاتک هه بۆیه،کوردستان بی
ک  شیان وه هیدانمان وخونی گه م کاروانی شه رده  هه  بۆیه،ن  یادبکه  له یه رکرده  سه ه که

هیدانی  مووشه ی هه ی ئاوات وخۆزگه وکاته  تائه ش کر دندایه که پش ڕووبار له
کانی کوردستانی  سته ی جه وه ک گرتنه یه ن له گه ر فرازی ئه ئامانجی سه کوردوکوردستان به

  . م وره گه
ڤانی  موو هه ک هه ویش وه وئه دا بمایه م کات وساته هیدفاروق ئاله  شه خۆزگه

نی  ک بوونی کۆمه ی ویه که ته کانی میلله که دوا یه ک له   یه یژووییهم وته سکه ده به شادببوایه
تی سیاسی کوردوسووربوونیان  رکردایه وستی سه هه ک بوونی کی کوردستان ویه خه
الل  ڕز مام جه کی کوردستان وبوونی به نی خه واکانی کۆمه ڕه سپاندنی مافه چه له
خوازی  ئاواته که ی بۆن بکردایه وگونه پکک له خۆی چهچاوی  رۆک کۆماری عراق وبه سه به
ش  باوه کانی له شه چاوگه و کۆرپه ناومانداببوایه مۆ له ئه. پناوداکرد باتی له خه ،بوو

  .  گوێ یاندابچرپاندایه تی به ردایه تی ومه وسروودی کوردایه بکردایه
  . . . به ریزان

ک  ک بوونی و یه وای ئازادی ویه ش وهه م که وان لهت هید فاروق نه شه روای خواست که ده قه
شداری زیاتری  یشت وبه هید بوون گه رفرازی شه دوابندی و سه وستی کوردا بژی وبه هه
   . ماندا که قامگیری ووته سه کردله نه
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  ب که هید فاروق قووتر ده رومائاوایی شه فه دوای ساڵ برینی دواسه له  ساڵ،،،،ڕزان به
کان  رکرده وسه رگه کتی نیشتیمانی کوردستان وپشمه یه س وکاری وله  که  له وورهد

  . ت رزکاک کۆسره تی به تایبه ڤانی به وهه
کات  هید فاروق وامان ل ئه کانی شه ریه وه ویاده وه مان کاتیشدا یادکردنه هه م له به

  . کانی دی ئاواته بات وهنانه خه سووربین له
م یشن بفرموون  رچی زۆر که گه  ئه، ناسیوه هید فاروقیان نه ی شه وانه ی نومان وئه وه بۆ نه

  .  ومناره ی قه که باری شاره هیدفاروق جه باتی شه ژیان وخه ک له ڵ میژینه گه له
  بار هید فاروق جه باتی شه ژیان وخه ک له یه کورته

تایی  ره  خوندنی سه، دایک بووه هولر ل شاری هه  له1965سای  ریم له بار که فاروق جه
ی  ه کۆمه ندی به یوه شتاکان په تای سانی هه ره  سه  له، واوکردوه  ته م شاره رله ندی هه وناوه
م  رله هه، گرداوه وه که یه باتی شاروشاخی به  و خه  کردوه  وه رانی کوردستانه نجده ڕه

عید  هید جوامر سه ری شه ڕابه فین به ی سه 91کی  رتی یه ی که رگه  پشمه شدا بۆته سانه
  . ت گوندی زیاره له

ندی  به مه ر به سه ردار که هید سه ی شه زه فره  ڕیزی مه  چۆته1987سای  شه هید فاروق له
  . ولر کانی ناوشاری هه نجام دانی چاالکیه ئه  به ت بووه تایبه    که ولر بووه هه
م  رجه  ڕزگارکردنی سه  له بووه رچاوی هه ستاندا ڕۆی بهی کورد که زنه  مه ڕینه ڕاپه له

ری  وروبه ولر وده تی هه تایبه  به  وه،کانی خاکی پیرۆزی کوردستانمان شاروشارۆچکه
ڤای  مانی شار وشاخ هه تی قاره رکردایه سه ویشیان به ئه رکوکی قودسی کوردستان که وکه
  . ت بوو ڕز کاک کۆسره به

  ر لھاتوویی وجوامریان بۆته به رمی کوردستان له تی هه زراندنی حکومه دوای دامه
ت  ڕز کاک کۆسره زیران به نی وه نجومه رۆکی ئه تی پارزگاری سه ی تایبه سته لپرسراوی ده

ر  به  شیان له مه بگومان ئه،ولر شاری هه تی له رزشی برایه ی وه رۆکی یانه  سه ته وکراوه
  .  رزشوانان بووه رزش ووه وه ڕزیان به خدانی به یهویستی وبا خۆشه

پناو ڕزگار کردنی خاکی  بات کردن له خه نک له مه رداچوونی ته سه دوای به ڕزان له به
 3  وخاک ونیشتیمان وله ئمه  مائاوایی له1995سای   له،پیرۆزی میدیاکان

  . رخاکی پیرۆزی کوردستان سه  له ه ری دگه وه  ته هید بوو له ی کرد وشه که وخزانه ڕۆه
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ژر   فاروق کتبک له هید بوونی کاکه ساۆژی شه له
ژاری شاعیر  ن مام هه  ال یه له)  ی قه نرکه (ناونیشانی

ری  روه سه ش کرا به مان پشکه که له گه ی وره ری گه ونووسه
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  وه ی خواره ڕزانه م به ئهش  م کتبه ر له  هه،هید س وکارانی شه ت وکه ل کاک کۆسره گه
  . خاکی پیرۆزی کوردستان ر به رامبه هید به فایی شه وه ر جوامری وبه  سه تیشکیان خسته
  کانی دا ڤاه ی هه له ووته هید فاروق شه کانی یاد ویادگاریه

 
  سوڵ  ت ڕه ڕز کاک کۆسره ڤای به مانی شاروشاخ هه قاره
ژیانی   له ی که رگانه هو پسم کک بوو له هید فاروق یه شه

ویست   خۆشه ره و براوهاوڕێ ی هه رگه شاخ وشاردا پشمه
  . ونزیکم بوو

 زۆره ی  وبواو متمانه ج ی ئه  که،،بار  فاروق جه کاکه
ی خۆشی  به ی مناسه زۆر به  له،من وهاوڕێ کانم بوو

بری  ت له ری تایبه ک نونه  وه وه ناوی خۆمه وناخۆشی به
  بوومایه  نه ر شون من ئاماده  هه  له،بوو ه د من ئاماده

  . م ڕاست وجگرم بوو و ده ئه
ک  مووالیه ویستی هه خۆشه ک. ن. ناو ی ی له وه  له جگه
  مان شوه هه کتیش دا به یه،کانی ی ڕیزه وه ره ده  له،بوو
کانیش  به موو موناسه  هه بوو له وره  تکی گه خسیه شه

میوانداری  ت که نانه  ته،،بوو تی خۆی هه شونی تایبه
مان  گه هید فاروق له وا شه کرد که نابیان داوای ده کرد جه سعود بارزانیمان ده ڕز مه به
  . مان دانیشت گه مان خوان له رهه  سه شداری نان خواردن بکات وله به
  . فا یمان ووه پهش  ئمه رزی له ربه مری سه ین بۆ تۆ نه  ئه وه ڕی ڕزه وپه کۆتایی دا به له
 
  ختیار ال به ڕز کاک مه ڤای به هه

همنی وڕاستگۆیی  ودسۆزی خۆی به تی هزوئازایه به
 ها روه شاخ وشار هه تی باتی پش مه ر گایه خه  له،خۆی
ورای ،تدا رۆکی حکومه رکی پاراستنی سه رین وئه ڕاپه له 

وانی رزشکاراندا ت  ناو وه تی وله ی برایه یانه ڕزی له
  رزش ببته کو شۆڕشگک ودسۆزک وپشتیوانکی وه وه
  . یی بت میشه مری هه نه ی هیدک شایسته شه

 
 
 
 
 
 

   د پیره حمه عدی ئه ڕز کاک سه ڤای به هه
  وه ره ده ی من له وه رئه به کترمان ناسی له نگ یه  زۆر دره نده رچه هه

کانی  خۆشه تی وقسه ازایهئ کی کورت توانی به یه ماوه م به بووم به
  .  وه ناودم بکاته تی بۆخۆی له جگای تایبه
  نی بۆ یه مه نی زه مه ته نی هۆشی زۆر زیاتر بوو له مه بار ته فاروق جه

کانی  موو بواره  هه  دیار بوو له واوی پوه  هۆشیاری ته میشه هه
  . یکان کاره وتوو بوو له رکه فادار وسه ی وه وه له  جگه،ژیانیدا
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  ڕز کاک ئاسۆ  ڤای به هه
ری شاروشاخم  نگه ی سه که مه ئه  دسۆزو به ره وبراده هاوڕێ فاروق ئه

  .  وه و هاوکوفی نابته  ونه تایه تاهه  هه بوو که
دکی پ   ش بوو به ویسته خۆشه رمانده و فه رگه و پشمه ئه
وانی  هخت وش تی سه مانیه دان قاره رگوی سه به وه سۆزوناسکه له

 . گرت تی وهرشی دوژمنانی ده رگایه پشمه
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  اکۆتاید له
وتنی  رکه ین تاسه ده تان ده  مژده،هیدانی کوردستان هیدوگشت شه شه  بیین به  ماوه نده وه ئه

  . نی شۆڕ ش بین شخه گری مه ش هه  ئمه ئاواتی ئوه خواست و
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