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  یشت؟  گه م ڕۆژه تی نیشتمانیی کوردستان ڕۆژی به کیه بۆچی یه
  

 خوالخۆشبوو بارزانیی 1975زائیری  ی جه وتننامه دوای ڕککه
یلولیان  می شۆڕشی ئه که رپرسیاریی یه  به ی بارزانیی که ماه وبنه
  .ن  شۆڕش بده  به بوون درژه نه ستۆدا بوو ، ئاماده  ئه له
نی  مه قه ک و ته  چه  و رگه ر پشمه وتبوو له سه هک کیان نه وان په ئه

ند  شی چه رگ ، به  و جلوبه  و ئازوقه نگیی و پاره و تفاقی جه
تک ،  وه  هیچ ده ستن به ب پشتبه به. ستدا بوو رده به ساکیان له

   له وه  بۆ خۆدزینه وه هنایه  پاساوی زۆریان ده ماه بارزانیی و بنه
ت  بوونی میلله بۆڵ و توڕه  و بۆه خنه  ڕه لهم  شۆڕش ، به
  ی له کداره زار چه یان هه و ده ت له نانه ته! بوو ڕزگاریان نه

ستی  ده زارکی له ند هه بوون چه یانبوو ، ڕازیی نه کوردستاندا هه
   که وه نه سانکی بکه وڕووی که ره  ، یان به وه خۆیاندا لبھنه

وتان و   فه ن و له ۆڕشی کورد بده ش  به بوون درژه ئاماده
عسی فاشیست و   به ر به رامبه ن و به ناوچوون ڕزگاری بکه له

 شار و  مان له که له  گیانی گه وتنه  دواتر که  که وه ستنه پیاوکوژ بوه
   ناشیرینترین شوه کانی کوردستان و به و گونده شارۆچکه

عسکردن و ڕاگوزانی  هبکردن و ب ره عه تی به مه  هه ستیانکرد به ده
  .ڕاست و خوارووی عراق کی کوردستان بۆ ناوه خه
ختی لوبنان بوو ،  یروتی پایته  به الل له  مام جه و کاتانه ئه
ری   نونه بوو که  هه زاوه زیزی شخ ڕه  شخ عه ندیی به یوه په

 زوویی شتک  ی بوو به له وێ و په بارزانیی و شۆڕشی کورد بوو له
 و  وه ی بارزانیی و شۆڕشی کورد بگرته  شتک و جگه بکات به
  ستی خۆیدا بت له  ده ری شۆڕشی نوێ بت و بیار له خۆی ڕبه

 ئاگاداریی سوریا و لیبیا و  به. پانی سیاسیدا گۆڕه
  زراند له تی نیشتمانیی کوردستانی دامه کیه کان ، یه ستینییه له فه

  .ۆ شام ب وه شام و خۆشی مای خۆی گواسته
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 و ناوی  وه کی کۆکرده ک خه وێ ، کۆمه  و له الل ، لره مام جه
   بوون که وانه موو ئه ی لنان و هه)ینک(ری  زرنه ی دامه سته ده
 ئاسانیی کۆنترۆیان بکات و بیاریان  یتوانی به و خۆی ئه ئه
کی  یه اللیی بوون ، ژماره  جه  کۆنه وانه ک له یه ژماره. ر بدات سه له

ی  که شه نگ بانگه ده  به بوو که تی سیاسی ناسراو هه سایه تری که
حمود  دکتۆر مه(ک کاک   شام ، وه یشتبوونه  هاتبوون و گه ینک وه

  کی تر که و خه) لی سنجاریی دین موفتی ، عه مسه عوسمان ، شه
 پارتی دیموکراتی کوردستاندا ڕۆی سیاسی و  پشتر له

ی  سته ندامانی ده  ئه کرابوون به  نه مانه هبوو ، ئ رچاویان هه به
  ر به سانی سه ر ، که زرنه ی دامه سته  ، ده وه  له ر ، جگه زرنه دامه
بوو بۆ مام   ئاسان نه ته به بوو ، هه ی بارزانییشی تیادانه ماه بنه
ر  زرنه ی دامه سته  ده  به سانه  که و جۆره ئه الل که ڕازیی ببت  جه

زووی خۆی   ئاره دا به ئه ویان نه  ڕی ئه وانه  ئه  چونکهدابنت ،
حای  شبه من به! ستنن  زۆر شتدا بیوه  بوو له وانه بیار بدات و له

زانم   ئه مه رده و سه کی سیاسی و مژوویی ئه یه ه  هه  به وه خۆم ئه
ی  و بارودۆخه ی ئه وه  بۆ ئه  حسابی بۆ بکرایه بووایه  ئه که

  .چاوی خۆمان بینیمان  به   که وه ته وتایه که لنه
ی بارزانیی له  ماه  بوو بارزانیی و بنه وانه ی له وه ڵ ئه گه له

م   ، به بوونایه تی ڕازیی نه کیه ی یه یه و پرۆژه تادا به ره سه 
   ، چونکه وه سته ده  به  و خۆیان بدایه بوو دواتر شل ببوونایه وانه  له

  و ڕاستییه موومان ئه  هه  ئمه نده ر چه  ، ههبوو حایان باش نه
 ،  وه  ئستاشیانه ی بارزانیی به ماه رانی بنه  سه زانین که ئه

ستی   ده نیا له ته  کوردستاندا به  تی له رۆکایه  سه ویستوویانه
رعیی  ریسی شه  وه وان خۆیان به  ئه خۆیاندا بت ، چونکه

زانن و  لی کورد ئه یخوازیی گهی ڕزگارییخواز و ئازادی وه بزوتنه
زانن و   دوو ئه  پله کانی تر به  کوردستانییه نه موو حیزب و الیه هه
کی  یه  کشه مه ئه... یان بدرت فه ره و شه  ئه وه نه که تئده  ڕه وه ئه
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ی ئاکادمیی زۆری  وه  و توژینه وه بت لکۆینه  و ئه یه وره گه
   له بووه  ڕزگارمان نه ی تا ئستا ئمهتی تایبه ر بکرت ، به سه له

 خراپ   له ری کوردستاندا ، جگه رانسه  سه کی له سیستمی خه
ندی تاک و حیزب و  وه رژه  به ت له سه کارهنانی یاسا و ده به

کانی ڕابوردووش  کدادانه یه ڕ و به توژکی دیارییکراو ، زۆری شه
ندیی  یوه ڵ خۆی لولدا ، په گه زارانی له گیانی هه  که 1964-1997
م   ئاوا زوو له  و بواشم نیه یه  هه وه یه و کشه وخۆی به ڕاسته
  .بت  هه وه خۆداچوونه  و به وه وه پیاداچوونه یه باره
 ،  وه زراندنیه م ڕۆژی دامه که یه تی نیشتمانیی کوردستان له  کیه یه

 و  وه ۆ ناوهکدادانی پبوو ، ب یه تۆوی ناکۆکیی و ملمالن و به
و  شاندنی تۆوی له وه. وت ری که سه  و گران له که ی ڕکخراوه وه ره ده

 دا ، 1975ی سای  وه ک ئه مکی ناسکی وه رده  سه  له جۆره
ی خوناویی  ترین ملمالن و کشه وره ی دووچاری گه که ڕکخراوه
  نانت ، کشه ی ئه تی پوه کیه  تا ئستاش یه کرد که
  .وه ی دون و لی جیانابنه وه شکن له مۆش به کانی ئه یهناوخۆی

زراندنی  تای دامه ره کانی سه  بۆ دۆکیومنته وه ڕینه ر بگه گه ئه
تی نیشتمانیی  کیه یه "ک.ن.یمی  که یانی یه به: ک تی ، وه کیه یه

تی  کیه وی ناوخۆی یه یه ی پرۆگرام و په ، پرۆژه" کوردستان بۆچی؟
ین  بکه) خاڵ( بۆ زۆر شت  توانین ئاماژه کوردستان ، ئهنیشتمانیی 

وت بم  مه دا ئه لره.  کراوه  پشتگوخراون و کاریان پنه که
کان و   تیۆرییه قه نوان ده بوو له چوونی زۆر هه کنه یه ناکۆکیی و له

ر دروشم و  سه بوو له ی خراپی هه وه نگدانه  ڕه پراکتیکی سیاسی که
کانی  ندییه یوه ر په سه ها له روه هه. تی کیه جی یهڕباز و ئامان
بردنی شۆڕشی نوێ ،  ڕوه یان ، جۆری به وه ره ناوخۆ و ده

  کردنی ناکۆکیی و ملمالنکان له ه ستنیشانکردن و مامه ده
  .پانی سیاسیدا گۆڕه

ند  تی چه کیه  ، یه وه زراندنیه تای دامه ره  سه ر له جارێ هه
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  کردایه ی تیادا نه له  په بووایه  ئه نگی وروژاند کهکی گر یه له سه مه
  : ک  لی ، وه و خۆی دور بگرتایه

بات  ی خه وه ستنه ل و به عراقییکردنی شۆڕشی نوی گه به: م که یه
  وه به ره ی عه وه ته  چاالکیی سیاسی نه لی کورد به و تکۆشانی گه

 ناوی  ئران کهبستانی  ره لیی و عه نی دیموکراتی گه مه  یه له
ی  وه ها بزوتنه روه بییان لنابوو ، هه ره ی عه وه ته شۆڕشی نه

ی  وه ڵ بزوتنه گه  جیھاندا ، له کرکاران و هزی سۆشیالیست له
  ویش به مدا ، ئه  دنیای سیه الن له ڕزگارییخوازیی گه

مریکا و بریتانیا و ئیسرائیل و  تیکردنی ئاشکرای ئه دژایه
بیی و ڕژمی  ره تورکیا و ئران و شۆڤنیستی عهکانی  ڕژمه

  .غدا  به عس له به
ی  ماه  پارتی و بنه تی جۆراوجۆر به لکاندنی تۆمه: م دووه

  کییدا ، به ره ی ناکۆکیی سه  خانه  و دانانیان له وه بارزانییه
 ئیمپیریالیزم و   به وه ته ستووه  خۆیان به ی گوایه وه پاساوی ئه

یاندا مام  مه له.  وه که کانی ناوچه رسته په  کۆنه ته کومهزایۆنیزم و ح
کی سیاسی  یه  و هاوکشه وه ه  هه وتنه که) ک.ن.ی(الل و  جه
 گیانی  شاند له ترین گورزیان وه وره وتیان داڕشت و گه چه

کی زۆریان بۆ  لی کورد و ماورانییه ی ڕزگارییخوازیی گه وه بزوتنه
کدا  یه  نامه  شام ، له  کاتی خۆیدا له م له مه  من ئه . کورد هنا
  .الل  پش چاوی مام جه ته خستووه

 ،  وه مه  دووپاتبکه تانه و تۆمه  دی ئه وت د به بگومان نامه
  !کان نیه  کۆنه ی برینه وه  کوالنه م نوسینه  ئامانج له چونکه

نیا  هلی کورد ت ی ڕزگارییخوازیی گه وه کیی بزوتنه ره ناکۆکیی سه
ردا  سه  کوردستانیان به  که کانی کوردستانه ره  داگیرکه ڕژمه
  .شکراوه دابه
   له فتاکان ، واته کانی حه  بۆ کۆتایی ساه وه ڕینه ر بگه گه ئه

   ورده ریک بوو ورده  شۆڕشی کورد خه  که  دواوه  به1976سای 
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اشیست و ڵ ڕژمی ف گه لی کورد له  ، ملمالنی گه وه ستپبکاته ده
کانی  ک ئیمپیریالیزم و زایۆنیزم و ڕژمه غدا بوو ، نه خونژی به

وسا ناوی   ئه پارتی دیموکراتی کوردستانیش که! تورکیا و ئران
  القیادة( خۆیان نابوو ،  یان له)تی کاتیی پارتی رکردایه سه(

ی  نده وه ، دوو ئه)  للحزب الدیموقراطي الکوردستاني المؤقتة
 ڕاست  وه رئه به له. عسی عراق بوون ی دژی ڕژمی بهت کیه یه
  وانیان به یاند و ئه  تگه ه  هه کیان به تی خه کیه  یه بوو که نه

ڕی   ملمالن و شه وتنه دا و که م ئه ه  قه کیی له ره ناکۆکیی سه
  .یاندا گه خوناویی له

  وه  مژه د لهرانی کور سه ندک له  کی تری هه یه ه  ، هه وه له جگه 
 ئیمپیریالیزم و زایۆنیزمیان   بوو که وه ی دواییش ، ئه و سانه تا ئه
ندک  یانویست السایی هه نا و ئه کیی دائه ره  ناکۆکیی سه به
وان  کانی ئه  قسه وه و نه ب بکه ره وجی عه لحۆ و گه ی گه رکرده سه

 و  وه نه که پانئهری ئیمپیریالیزمیان بۆ  سه لله  که  ، گوایه وه بجونه
  !ن که ب و کورد تۆمارئه ره ی عه وه ته وتن بۆ نه رکه سه

من کاتی  که ) کان سته تی شه قیه عه (  ، واته وه ته قیه و عه ئا به
 کوردستان  وه ڕایه  گهک.ن.ی ،  اللم وتووه مام جه ڕوو به  خۆی ڕووبه

) ڕدا پناوی شه ڕ بوو له شه(ڕۆکدا   ناوه  له گیرسان که ڕی هه و شه
خسیی   ئیجتیھاداتی شه ڕ بوو بۆ قاتوقکردنی کورد ، چونکه و شه

دا و دوژمنیان  ی ئه ڕه و شه زلزانین بیاری ئه رزیی و خۆبه و لوتبه
نکی سیاسی تر  س و الیه  و حسابیان بۆ هیچ که وه بیرچووبووه

ی ئران ، حیزبی  ه ئران ، عراق ، کۆمه(ڕی  شه. کرد ئه نه
و ) پ ک ک(دیموکراتی ئران ، پارتی کرکارانی کوردستان 

ی حساب بۆ  وه ب ئه کرد ، به) کانیان  کوردستانییه موو حیزبه هه
ڕی  و شه ی ئه رگه به ن که   و هزی سیاسی خۆیان بکه واره قه

 ڕوویاندا  رگاکان به موو ده دا هه  دوا جار  ناگرن ، تا له خۆکوژییه
ستی خۆیان کشایان   ده  و به وه ا خۆیان بینییهغد  به داخرا و له
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  .ری خۆیاندا سه به
رج   مه تان که ڕین و شۆڕشی میلله ر ڕاپه سه ن له  زۆر هه ی نمونه
وسا  وتنخواز و مارکسیی بن ، ئه پ و پشکه بت چه ر ئه  هه نیه

سانک یان   که رج نیه یت ، یان مه پشتگیرییان لبکه
مریکا و  ڵ ئه گه تییان له  کاتی خۆی دۆستایه هک ک تییه رکردایه سه

 گون و نابت توخنیان  وانه بووبت ئیتر ئه ئیسرائیلدا هه
ی جۆناسان  که  کتبه ر چاوک بخشنین به گه ئه. ویت بکه

یامنری واشنتۆن پۆست بوو بۆ  خۆی په که ) أمة في الشقاق(ڕاندل
 الی  ی ناسراوهسک ڕاست و که تی ناوه کاروباری ڕۆژهه

کات  وه ئه  دا باسی ئه251  ڕه  الپه مریکا ، له تی ئه رایه به ڕوه به
سکی  دا مۆسادی ئیسرائیلیی که1963هاری  به چۆن له 

 کوردستان و چاوی  ته جی پاریسی ناردووه نوسی نیشته ڕۆژنامه
 خوالخۆشبوو بارزانیی و خوالخۆشبوو مامۆستا ئیبراهیم  به
کک بنرن بۆ پاریس   یه  که  و پشنیاری کردووه وتووه کهد  حمه ئه

مان سادا   پاییزی هه ڵ ئیسرائیلدا و دوایی له گه کردن له بۆ قسه
فا  ر داوای بارزانیی مسته سه د له حمه  ، مامۆستا ئیبراهیم ئه1963

ری مۆساد ،   نونه  شونی دیارییکراو چاوی به  پاریس و له چته ده
ڵ  گه وت و دواتریش له که  ناهیک ئه اڤۆت ، ناسراو بهناحیم ن مه

 و باسی  وه بته ر ئیتان ، کۆئه  پاریس ، واته باوزی ئیسرائیل له
کات و داوای هاوکاریی و  تی کوردی بۆ ئه رهاتی میلله سه به

  وه دات و دوای ئه ی ئه ویش بک پاره کات ، ئه تی لئه یارمه
من .  بۆ کوردستان وه ڕته گه د ئه مهح مامۆستا ئیبراهیم ئه

 تاوان   به ندییانه یوه وتن و په و چاوپکه حای خۆم ئه شبه به
 کارکی  وه رانی کورده ن سه الیه نازانم ، درکاندنیشیان له 

 ڕاست  ش به وه ئه.  وه تکارییه ی خیانه  خانه  و ناچنه سروشتییه
 ژر  بوون بچنه ڕازیی ی  وانه کانی دون ، له رکرده نازانم سه

 نان و ئاو و  و میوان بوون و به  و الی ئه وه ئای شاهانشای ئرانه
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زگا  م ده ندیی جۆراوجۆریان به یوه  په  له جگه! و بوون رگی ئه جلوبه
  مان شت که مکی سیاسی تردا بن هه رده  سه له...  وه و وته و به

  ن به ن و بیکه انباربکهوانی تری پ تاو  ، ئه خۆیان کردوویانه
ن و  داریان بکه که  شوازی جۆراوجۆر له کک بۆ لدانیان و به چه
  !ت بفرۆشن  میلله وست به یدان و هه  مه  بنه وه رگکی تره  به به

  ئمه:  ئاشکرا بن رانی کورد به موو سه  هه بوو که وا باشتر نه
  !مان که له ندی گه وه رژه گرین بۆ به رئه یتانیش وه  شه تی له یارمه

  کتر کردیان ، له  یه ر به رامبه  دونی به  که م گۆگۆنه ئه
وه؟  وته  ، چی لکه والوه ی کورد به له سه ت و مه ئابووبردنی میلله

 و حسابات و کیتاباتی  یه که ک گوره ن خه وان وا تبگه ر ئه گه ئه
   هیچ شتک به بیزانن کهن و  وا با چاک تبگه وان نازانن ، ئه ئه

  مه  گه  له وه  مژه ک له تدا و خه ر میلله سه ڕت به ئاسانیی تناپه
ستی   ده  کووه زانن له  ، ئه یشتووه وان تگه ی ئه که سیاسییه
وتنخواز و   ، پشکه وانه ک له!  و تا کوش بی کردووه پکردووه

گوی   له  قه رست و ئه په ی کی تر کۆنه پ و مارکسیی بوو؟ ئه چه
  ئیمپیریالیزم بوو؟

ی  که ر و ڕۆشنبیرکی کورد کتبه موو نوسه  هه م که که پشنیار ئه
 زانیاریی و   که وه بخونته)  في الشقاق أمة(جۆناسان ڕاندل 

ها  روه رانی کورد ، هه ر کورد و سه سه  له نھنی زۆری تیادایه
  .وه ره کانی ده ندییه یوه کورد و پهلی  ی ڕزگارییخوازیی گه وه بزوتنه
  مان و س نمونه که ڕۆکی باسه  بۆ ناوه وه ڕمه گه  ئه وه لره
کانی خۆیان   ڕژمه تانی تر که ڕینی میلله ر ڕاپه سه  له وه هنمه ئه

یان  که  وته یان له ری بگانه  ، یان داگیرکه ڕوخاندووه
ککیش  ست و هیچ یه  ده هت تیان گرتووه سه ڕاندووه و ده رپه ده
  وانه له .بوون پ و مارکسیی نه وتنخواز و چه  پشکه وانه له
  ران که فگانستان بوو دژی داگیرکه لی ئه ڕینی گه میان ڕاپه که یه

)  خان أمان الله(ک بۆ  یه  دا نامه1919 ی ئایاری 27  لنین له
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ی   بۆنه  بهکات فگان ئه لی ئه  خۆی و گه نوست و پیرۆزبایی له ئه
ت  سه رگرتنی ده ران و ڕزگاربوونیان و وه ڕاندنی داگیرکه رپه ده
فا  ڕین و شۆڕشی مسته میان ڕاپه دووه. دا1919 ی شوباتی 21  له
  وه نادۆه  ئه رکی سوپا بوو ، له فسه  ئه تاتورک بوو که مال ئه که
ی  هک ی و وته که له ڕکردن دژی دوژمنانی گه  شه ستیکرد به ده

مدا  ی بیسته ده کانی سه تای بیسته ره  سه  و له  بگانه  له وه پاککرده
سکی فاشیست و  ک که زراند و دوایی وه تورکیای نوی دامه

 کوردی  ندی بۆ کرا له لی کورد و چه  گیانی گه وته خونژ که
.  مارکسیی بوو نه  وتنخواز ، پ و پشکه  چه میش نه ئه! کوشت
   دا که1979 سای  م شۆڕشی ئیسالمیی ئران بوو له ی سیه نمونه

ختی   پاریسی پایته ر ، له ده ربه ر و ده نابه ینی په ئیمام خومه
ڕاند و  رپه  بۆ تاران و شای ئرانی ده وه ڕایه  گه نساوه ره فه

و کۆماری ئیسالمیی ئرانی   جی ئه ی ڕوخاند و له که ڕژمه
  وه پ و مارکسیزمه ر چه سه یش فی بهو  ئه ته به زراند ، هه دامه
  .بوو نه

  کان له  کوردستانییه حیزبه:  بم  هاتووه وه ئستا کاتی ئه
بوون و  کیی نه ره کانی کوردستان هیچ کامکیان ناکۆکیی سه شه به

  وه مۆش ئه بت ئه پانی سیاسیدا و ئه  گۆڕه نابن له
 هیچ  ستان پ ک ک به پارتی کرکارانی کورد رچاوبگیرت که به له

رچاوی کای دوژمنان  به  و نابت له کیی نیه ره جۆرک ناکۆکیی سه
ک  ر کورد وتاری سیاسی یه گه ئه. الماربدرن زانی کورد په و ناحه

کانی خۆی  رستیی و ڕیزه په  بگانه بگرت له ست هه بت و ده
وانن هیچ  نات ره نقه غدا و ئه وا به هزی بکات ، ئه کبخات و به یه
  .ن  کورد بکه ر به رامبه به

ناوبردنی ڕژمی  ی دروشمی ڕوخاندن و له وه رزکردنه به: م سیه
ها وردوخاشکردنی ئیمپیریالیزم و  روه غدا ، هه  به عس له به

 غرور و  ر له شیان هه مه  ئه وان که ربه کانی سه زایۆنیزم و ڕژمه
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ردکی زل بوو   وا بوو ، بهو یاڵ و خه ک خه  بوو ، وه وه رزییه لوتبه
  وره کی گه درا ، پاروویه ئه گیرا و فنه ئه نه تی هه کیه  یه  به که

  .درا ئه بوو بۆی قوتنه
ی  سته رکی ده الل و براده  من و مام جه1976بیرم دت سای  له 
م  ده الل ، به   ڕگا بووین بۆ مای مام جه  لهک.ن.یری  زرنه دامه
! یانوخنین  ئه1978خوا یار بت سای :  وتی که ره  براده وه قسه

 و  وه مم دایه رخۆ وه سه ، منیش له) غدا بوو ستی ڕژمی به به مه(
ی  یه م قسه ئه!  کارکی ئاسان نیه نده وه عس ئه ڕوخاندنی به: وتم

   ! ناو شاخ ها بوو له زراندنی زانستگای سلمانی وه ک دامه تۆ وه
هیچ   هیچ به   که وه ستی پکرده ڕ ده  دا شه1974 سای  کاتک له

  که ره  براده الل و نه  مام جه ئیتر نه! لی هنا شه کرا و فه نه
  .ت و هیچیان نه

  وته  و کهک.ن.یزراندنی   دامه یکرد له له الل په مام جه: م چواره
وسا   ئه م که که ی یه پله  به  ریی ڕژمی سوریاوه ژر کاریگه

غدا ،  ڵ ڕژمی به گه بوو له کی توندیان هه تی و ملمالنیه دوژمنایه
  .نی تر ندک الیه ریی ڕژمی لیبیا و هه ها کاریگه روه هه

  بوو که ی مارکسیی لنینیی کوردستان هه ه  کۆمهک.ن.یپش 
  رانی کوردستان و به نجده ی ڕه ه ی گۆڕا بۆ کۆمه که دوایی ناوه
شی  وه  و توانای ئه وه کرده ئه  نه شۆڕش ک بیری له یه هیچ شوه

  .ما ی ڕۆژگار و ئیتر چاری نه ق و زلله ر شه  به وته بوو ، تا که نه
 ،  شه  بانگه یویست به الل ئه  مام جه سته به م مه ر بۆ ئه هه
ک ،  گالندنی خه  ، توه زه فره ندیی ، دروستکردنی مه یوه په
 کوردستان و توانای خۆی کانی  گونده باغیی دروست بکات له ره قه

رفی زاتیی کوردستانی باش  و زه تی پشانبدات ، ئه کیه و یه
 تیۆریی  م بوای به یشتبوو ، به  باشیی لی تگه زانی و به ئه
ی  مه الی من ئه بوو ، که  هه) ن..ت فین ، یان ئه ین ، یان ئه یکه ئه(

  . وتووه
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 ناوی  کرد که و ، داوای لئهپچابو  پارتی هه تی له کیه یه: م پنجه
 کوردستان و  ی له و حیزب و ڕکخراوانه ک ئه خۆی بگۆڕت ، وه
و  م پارتی گوی بۆ ئه ستابوون ، به  هه و کاره دنیادا پشتر به

ها لی  روه هه. کرد ئه کرد و حسابیشی بۆ نه ئه  شلنه قسانه
تانی  وه ڵ ده گه کانی خۆیان له  کۆنه ندییه یوه  په پچابوو که هه

تی  کیه کانی یه رجه  مه و به! ئیمپیریالیزم و زایۆنیزمدا بپچن
  .تد...  ڕبازی سیاسی کۆن بھنن و ڕازیی ببن و واز له

ی کورد  وه ته شکردنی کوردستان و نه باسکردنی دابه له : م شه شه
ک ناوی  یه  هیچ شوه کاندا ، به رسته په  کۆنه ر ڕژمه سه به

ش  وه هات ، ئه ئه تیدا نه کیه بیاتی یه ده  ئه تی سوریا ، له حکومه
 ڕاستییدا هیچ   له زیادتر بۆ ڕازییکردنی ڕژمی سوریا بوو ، چونکه

عسی   ستراتیج و سلوکی سیاسی حیزبی به بوو له ک نه جیاوازییه
ردووکیان  ی عراقدا و هه وه ڵ ئه گه بی ئیشتراکیی سوریی له ره عه

. بن ختی کورد بوون و ده رسه ک بوون و دوژمنی سهدوو ڕووی دراو
موو   هه  و به  و نیه بووه  کورد و کوردستان نه ها بوایان به روه هه

و   سوریاش له کاتک که. کانی کوردن وته ستکه کیش دژی ده یه شوه
   له  بوو که وه وه  هۆی ئه کرد ، به  ی ئه-ک.ن.یدا میوانداریی  کاته

عسی عراقدا ،  ڵ حیزبی به گه تونددا بوو لهکی  ملمالنیه
لی کورد بکات دژی ڕژمی  تی گه دا بوو دۆستایه وه ندی له وه رژه به
وان  ی ئه  جوامرانه وسته و هه  ئه یه رنا کامه گه غدا ، ئه به
  .لی کورد  گه ر به رامبه  به یانه هه
وژم و بیروڕای   ته یدا ڕی به که شه  بانگه تی له کیه یه: م وته حه

ش و   باوه  بیانگرته دا که جیاواز و ڕکخراوی جۆراوجۆر ئه
ک حیزب ناتوانت   یه کانی خۆیدا ، گوایه  ڕیزه  له وه کۆیانبکاته

و  توانت به  ئه  که تییه کیه ر یه  هه وه  خۆی و ئه  بگرته وانه ئه
ی خۆی  رهو کا تی دژی ئه کیه  کرداردا یه چی له که. بتس  هه کاره

یان بۆ  وه ڕانه  و دوای گه وه ی زۆریشی بۆ خۆی نایه بوو ، کشه
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یری خۆیان  نکی غه سک ، الیه  که دا به ئه کوردستان ، ڕیان نه
ن دژی ڕژمی  بات و تکۆشان بکه تیاندا ، خه سه ی ده  ناوچه له
  . قیی و فاشیست فله عسی عه به
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 ؟ ل کیهال مام جه
 

  پانی سیاسی له کانی گۆڕه  درینه   سیاسییه  له ککه الل یه مام جه
  کی ناسراو بوو له تییه سایه عراق و کوردستاندا ، پشتر که

ی  ته وه بییدا ، ئستاش له ره ندی عه ڕاست و ناوه تی ناوه ڕۆژهه
  کی ناسراو له تییه سایه  که  به  ، بووه رۆککۆماری عراقه سه
  .مریکا و دنیادا وروپا و ئه ئه

کانی   کۆتایی ساه  ، له وه نی الوییه مه ته الل له  مام جه
 هۆی چاالکیی و   ، به بات و تکۆشانه ریکی خه  خه وه کانه چله

   به  بووه وه نکی خوار بیست ساییه مه ته  له  وه وریایی خۆیه
  . کوردستانندیی پارتی دیموکراتی ی ناوه ندامی کۆمیته ئه
تی جاران  تی سۆڤیه کیه  یه ی خوالخۆشبوو بارزانیی له و کاتانه ئه

 بکات ،  ندیی پوه یوه  په  نامه تی به الل توانیویه بوو ، مام جه
  مان کاتدا ڕاپۆرتکی سیاسی گشتییه  هه  له که(کیان  یه نامه
 و ی ڕزگارییخوازیی عراق وه ی بارودۆخی حیزب و بزوتنه رباره ده

کینی   په ا لهد 1955-10-05، له ) دا و کاته کوردستان ، له
ی  وه ره  ده ر له وی تریان هه  و ئه  بۆی ناردووه وه ختی چینه پایته
  له.  ره سه ی له1957-07-30 و مژووی   بۆی ناردووه وه وته
 و  وره ڕاڵ و گه نه و جه رکرده   سه دا بارزانیی به که ردوو نامه هه

ب   هیچ شتک به دات که بات و وای پشانئه یست ناوئهو خۆشه
سعود  ی کاک مه که  کتبه  له یه و دوو نامه ئه! و ناکرت ئه

) 1958 -1945 الکردیة   التحرریة البارزاني والحرکة(بارزانییدا 
  .وه ته بوکراونه
  م له  ، به الل فیکر و ئایدیۆلۆجیا و ڕبازی سیاسی نیه مام جه
لک ڕباز و ئایدیۆلۆجیای جیاوازی بۆ   سیاسی خۆیدا گهژیانی

  وه ته  و خۆی ساخکردووه ر کردوون سه  و کاری له بژاردووه خۆی هه
ی  و قۆناخه ستی دابت بۆی و بۆ ئه ی ده و جیه و تا ئه
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ر ،   به ته نای بردووه پویستی پی بووبت ، په تی و  ویستوویه
بیر خۆی   و له  ، پشتی تکردووه هماو  ئیشی پی نه دواییش که

  !وه ته بردووه
تی  سایه که  ئاشکرا له  توانیت به کشت و ئه رنج ڕائه ی سه وه ئه
 ژیانی سیاسیدا  الل له  مام جه  که یه وه  ، ئه وه ودا بیخونیته ئه
 توندیی خۆی   و به کاری سیاسی کردووه  له  ویی دوو شوه یه په

  ، واته) فرق تسد(تی میان سیاسه که یه: وه ته ستووه  به پوه
 و ڕیشسپی  ربگره کدا و خۆت سود وه یه  به و بیانده یان پبکه  بوه
تی   کار و سیاسه شک له ر به  به ته نای بردووه میان په دووه.  به

 و  ه ر هه گه ئه(ک  موو ڕگایه  گرتنی ملی هه ماکیاڤللی ، واته
) کان نرخه  به ها و شته وشتی سیاسی و به  ڕه رچوونیش بت له ده
  یشتن به  گه  بۆ  ئامانجکی دیارییکراو ، واته یشتن به پناوی گه له

.  کاربھنرت ، درغیی نیه ر ئامراز و هۆکارک به کان هه  ئامانجه 
ی  مانه گشتیی له به) 1527 – 1469(ڕبازی نیکۆلۆ ماکیاڤللی 

  : وه ته نگی داوه دا ڕه وه خواره
  .ک نیشتمان  خۆت خۆش بوت ، نه-
  .ک خۆشتیان بوت ک لت بترسن نه  خه  باشتر وایه-
  .ی که وروپشته  میر کار ناکات بۆ ڕۆشنبیرکردن و ڕوناککردنی ده-
  .ک خۆی بت ر وه بت هه  و ئه ستاوه  دنیا ڕاوه-
  .ریف بت  شه میشه  مرۆڤ هه  پویست نیه-
  وه تییه  و پیاوه  سیمای چاکه هر ب  مرۆڤ هه  سودی نیه-
  .وت ربکه ده
ر بزانت  گه ببژرت ، ئه  میر ئایینک بۆ خۆی هه  پویسته-

   .نیشه بۆگه
تی  کردن و خزمه ک بۆ چاکه ت ، نه  بۆ حکومه  ئایین پویسته-

کدا  ر خه سه ت بای خۆی به ی حکومه وه کوو بۆ ئه ک ، به خه
  .اتبکشت و کۆنترۆیان بک
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ر و  کان داگیرکه کداره  چه ره یامبه  په  که ریانخستووه  ڕۆژگار ده-
  .کانیش دۆڕاو بوون که  ب چه ره یامبه وتووبوون و په رکه سه
می  رده  سه الل له  ، مام جه  بۆ دواوه وه ڕینه مک بگه ر که گه ئه

سکی  ک که  ، وه  وه1958الوژی ی گه14تی و پاش شۆڕشی  پاشایه
  .کیش مارکسیی ئاشکرا بوو یه پ و کوردستانیی و تا ڕاده چه

ڵ حیزبی شیوعی عراق و  گه مشتوم و ملمالنکانی له
تدانی   دوای مۆه بیرم دت له به . وام بوو رده کاندا به شیوعیه

ریم  بدولکه ن عه الیه  پارتی دیموکراتی کوردستان له  کارکردن به
   له وه و دوو پۆلی کردبووه ، ئهدا1960 ی شوباتی 9   له وه قاسمه
   که وه ناوی هۆشیارییه باتی شاری سلمانی به  گای خه باره

کرد و  ندامانی حیزب ئه ی بۆ ئه وێ و قسه  ئه هاته جاروبار ئه
ندامی حیزب بووم ،  م ئه ن مناڵ بووم ، به مه  ته  به منیش که

ر حیزبی  سه کانیش زۆری له  و باسه گرت و قسه چووم گومئه ئه
  ش وا بوو که که ڕاستییه. شیوعی عراق و لقی کوردستانیان بوو

تیکردنی ئاشکرای   دژایه وتبوونه  که وه الی خۆیانه کان له  شیوعییه
 گویان  نده رچه  هه وه ، کرده تئه باتی کوردستانییان ڕه پارتی و خه

کان  ه ، توشی داچ ی کورد بووایه وه ته  ناوی کوردستان و نه له
م   له ته به هه. وه ستانه وه  دژی ئه بوون و له بوون و ڕازیی نه ئه

سی بلۆکی  ره ڕی سارد و هه مانی شه ی دواییدا ، پاش نه سانه
رکرده   سه ندک له  هه وتبت به  چاوم که ند رچه ت ، هه ڕۆژهه

ی من  وانه کانی حیزبی شیوعی عراق و کوردستان ، له کۆنه 
روشکی   کاتی خۆی ده  که دا ناوه و ڕاستییه سم ، دانیان بهیاننا ئه
و  ها ئه روه  مۆسکۆ ، هه ی کرملین بوون له رم و کورانه رگه سه

کی  رییه روه یان هیچ سه که  حیزبه لمنن که سه ش ئه ڕاستییه
تی   بۆ حیزبی شیوعی سۆڤیه والوه تی به  کلکایه له  جگه  بووه نه

ترین  وره اجاردا ماورانیی بۆ هنان و گهدو  له  جاران که
خۆیان له  ربه  کانی سه  کۆمونیسته  حیزبه شاند له گورزیشی وه
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  . خۆیان بگرن  له خنه کان ناترسن ڕه کۆمونیسته. جیھاندا 
الل  رپابوو ، مام جه  شۆڕشی کورد به دا که1961یلولی  ئه له
   خرایی و له هشی ئاسمانی تکۆشان بوو ، ب کی گه یه ستره ئه

ری کوردستان و هزی  ماوه کی کورتی دوو ساییدا ، جه یه ماوه
یان مام  م جاره رک ناسییان ، ئه ک ڕبه ی کوردستان وه رگه پشمه

باتی   خه  به  وه ستبووه ک خۆی به یه الل کوردستانیی و تا ڕاده جه
  ! وه ییه وه ته نه

تبوونی پارتی بوو  ن و لهتای تکچوو ره  سه  که وه1964سای  له 
  بی سیاسی و بای پارتی به کته  مه-بای پارتی(نوان  له
ڵ  گه  بارزانیی له  که1970، تا ئاداری ) تی بارزانیی رۆکایه سه

ی  وره ند گۆڕانکی گه الل چه وت ، مام جه غدا ڕککه ڕژمی به
ڵ  هگ ڕ و پکدادانکی کورت له پاش شه: وانه ردا هات ، له سه به

بی سیاسی  کته  دا ، مه1964   بای بارزانیی له ر به کانی سه هزه
 و  وه  خاکی ئرانه  بچنه  ڕازیی بوون که وه اللیشه  مام جه به

بیاتی سیاسی  ده  ئه  پشتر له میوانی شاهانشای ئران بن که
گوی ئیمپیریالیزم  له قه رست و ئه په  ڕژمکی کۆنه خۆیاندا به
  .برد ناویان ئه
ئاگاداریی   دا ، به 1965سای  بی سیاسی پ د ک له  کته بای مه
   بۆ کوردستان و له وه ڕانه وتن و گه ڵ بارزانیی ڕککه گه ئران له

برد  م زۆری نه ند ئاغا دایانکوتا ، به باسی مامه ی عه قه ڕه دۆه
دا حمان عارف  بدولره رۆک عه ڵ سه گه غدا و له  به یانده خۆیان گه

   که1966یرانی   ی حوزه29یانی  ر به سه وتن له ڕککه
  .ک بوو بۆ کورد وتکی تا بی هیچ و پوچ و بکه ستکه ده

نگی ستایش و ڕزلنانی  جۆ ئاهه کره  به الل له  مام جه1967سای 
هیدبوونی شۆڕشگری ناوداری جیھانیی ،  ی شه بۆنه سازکرد به 

  .هیدکرا لیڤیا شه بۆ له ئارنستۆ چ گیڤارا که 
 ڕکخراوکی  که(ی  که  دکتۆر کۆرش الشائی و گروپه1968سای 
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   کوردستان و له  هاتنه وه  ئرانه کجاریی له  یه به) ماویی بوون
  وه و کاته الل له مام جه. الل  میوانی مام جه جۆ ، بوون به کره به
کات  زم ئهی ماوی وه سکی ماویست و کار بۆ بوبوونه  که بت به ئه

بات و  ی خه بت بۆ شوه ی وتی چین ڕازیی ئه وه  تاقیکردنه و به
 -ندامانی پ د ک  ئه کی زۆر له یه ژماره.  کوردستاندا تکۆشان له

ڕی ماو تسی  گری بیروباوه  هه بی سیاسی ، بوون به کته بای مه
ی ڵ خۆ گه دا ناکۆکیی و ملمالنی زۆری له مه رده و سه  له تۆنگ که

  کک بووم له  یه نده به. کانی ڕکخستن هنا بۆ ناو ڕیزه
  . و کاته کانی ئه ماوییه
 ،  الل فیکر و ئایدیۆلۆجیای نیه ی مام جه وه شانی ئه شانبه

نی ئامانجکی ستراتیجیی ڕون و  کات خاوه ت ئه ی سیاسه ته وه له
ی  هل سه  مه ندیی به یوه ی په وه  ، چ ئه گۆڕیش نیه ئاشکرا و نه

بت ، یان کاری حیزب و   هه وه یی و کوردستانییه وه ته نه
ڵ حیزب و  گه تی له کیه یی و ئیلتیزاماتی یه ڕکخراوه
ها  روه  کوردستان و عراقدا ، هه کانی تر له ڕکخراوه

 ، یه رنامه سکی بباک و ب به که.  وه ره کانی دنیای ده ندییه یوه په
 ،  وه خونیته روشونیی ل ده ندا بسهکردن و کارکرد کاتی قسه له 

  ی ئاوڕ له وه ب ئه ر شوازی جۆراوجۆر ، به  به باته ناده  په چونکه
   له  ، جگه یه یان ڕاوژکاری هه  کاتکدا ده له مه   ، ئه وه س بداته که
  .بی سیاسی کته ندامانی مه تی و ئه کیه تی یه رکردایه سه
رات و سازشکار   پیاوی تاکتیک و موناوه هالل ب  مام جه وه رئه به له

پناوی   کوشت له دات به ک ئه زۆر جاردا گایه له   که  ناسراوه
  !کچکدا

تی  رکردایه ویی ناوخۆی ی ن ك دا باسی سه یه پرۆگرام و په له 
خۆگرتن و  له خنه و ڕه خنه  تی و ڕه ندییه ڵ و ناوه کۆمه به

  ستن به ک پشتبه  ، وه تر کراوهک یه  و گوگرتن له  وه ڕاگۆڕینه
ها  روه دا ، هه که ناو ڕکخراوه کانی دیموکراتی له پرینسیپه
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یدانی   مه چی له تد ، که... ڕای ئازاد و دیموکرات ڕزگرتن له
 الیدا،  شچوون به  و نه کراوه هیچ جۆرک کاریان پنه کارکردندا به 

لتوری ئیسالمیی  هریی ک  کاریگهک.ن.ی   که یه وه شی ئه که هۆیه
تی  کانی ڕۆژهه  تۆتالیتاره رکرده و و حیزب و ڕكخراو و سه توندڕه
ت و حیزبی   سۆڤیه ربه کانی سه  شیوعییه ڕاست و حیزبه ناوه

د السایی  دا سه سه م له ر نه گه ر بوو ، ئه سه تیان له شیوعی سۆڤیه
  .وان وابوون ک ئه  زۆر شتدا وه وا له  ، ئه وه کرده وانیان ئه ئه

ک پشتر   ، وهک.ن.یتی دروستبوونی  ی چۆنیه رباره جارێ ده
 ڕی  ر له زرنه ی دامه سته ندامکی ده م بۆ کرد ، هیچ ئه ئاماژه

  بووه  نه وه بژاردنکی ئازاده ریی و هه ماوه باتی جه تکۆشان و خه
تاش زراندوون و تا ئس الل دایمه موویان مام جه  و هه رکرده  سه به

 درژایی   به وه  له ن و وازناهنن ، جگه رکرده ر سه  ساڵ هه33پاش 
ستت و خۆی   زیادتر ببه  دوو کۆنگره  له یتوانیوه  نهک.ن.ی ساڵ 33

 ،وتوو   کادری پشکه خساندووه ڕه تی نه رفه  ده وه ، نوبکاته
 و  وه کان بگرنه ی کۆنه ی جگه وه مبھنت بۆ ئه رهه بژر به سته ده

رخ ببن و  باتی هاوچه یدان و فری خه  مه  بنه رگکی نووه به به 
  یاندا بن ، بۆیه که له تی گه  خزمه ریکی گۆڕانکاریی ببن و له خه
ی  نده نیا دیکتاتۆر و گه ک بوو ته یه  کارگهک.ن.ی  توانم بم که ئه
  یان دروستکرد که م ڕۆژه کانیش ئه ه نده م هنا ، گه رهه به

 و داد و   و لیان بزاره وه ستیانه  ده تی به تک هاواریه میلله
  .تی بدادیه
ڵ  نده  ، گه یه ره مه یروسه  ، سه جیه  ، نابه  ، قورسه ته حمه زۆر زه

متان قف  ده: کیش بن خه  و به ڕوه تک ببات به وتک و میلله
  !نگ بن ن و بده بکه

ی   و ونه خۆشه  و نه ته دستاندا تایبه کور بردن له ڕوه سیستمی به
تی  رکردایه سه توانم بم که   ئه وه رئه به موو دنیادا ، له  هه  له نیه
ت و  زیه رکه  ، مه  و نیه بووه تیدا نه کیه کانی یه ناو ڕیزه ڵ له کۆمه به
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  . وه  ته اللدا کۆبوونه خسی مام جه  شه نیا له ته بیار به 
   به ک بووه یه خۆگرتن ، ئستا تا ڕاده له خنه  و ڕه خنه ی ڕه رباره ده

تی  کیه کانی یه ی ڕکخستنه وه ره  و ده وه  ناوه ک و له یه دیارده
تی داوای  کیه ندامانی یه  ئه کی زۆر له یه  ، ژماره داوه ریھه سه

کان  ه نده ی گه وه چاکسازیی و پاکسازیی و گۆڕان و دورخستنه
تی حیزبیی و حکومیی ، داوای ڕونیی و  سه ده ن له  که ئه

ن  که تی حیزب ئه سه هشتنی ده تی و نه یه ریی کۆمه روه دادپه
ربن ، داوای  روه ستور سه ی یاسا و ده وه تدا ، بۆ ئه ناو حکومه له 
کی  یه  شوه ن به که ت ئه سه شکردنی سامان و ده دابه
ت ،  ن بۆ میلله که تگوزاریی ئه ی خزمه  ، داوای پۆژه  رانه روه دادپه
ی بکاریی  وه مکردنه هشتن ، یان که ک بۆ نه یه رنامه ها به روه هه
  ...س گوی بۆ ناگرت  که ڵ زۆری تر که گه  کوردستاندا ، له له
  کرت که  ئه وه دا تبینی ئه  و پشنیارانه خنه  ڕه و موو ئه پاڵ هه له

  نه! الیدا بچیت و نابت به  الل تا ئستا هی سوره  مام جه
 هیچ   به وه ندامانی خواره  ئه تی و نه رکردایه ندامانی سه ئه

بۆ وات کرد؟ بۆ وات وت؟ : الل بن  مام جه  به ک بۆیان نیه یه شوه
  الل و نه  مام جه  نه وه له جگه !  سنوری تۆیه مه  ئه سته بوه
نین  مادهی هیچ حیزبکی تری کوردستانیی ، ئا رکرده سه
کانی   و تاوانه ه  هه  و دان به وه ر ببنه ماوه وڕووی جه ره به

م  ی ئه زاران ڕۆه ری هه  سه ڕابوردووی خۆیاندا بنن که
 خۆیان بگرن و داوای لبوردن   له خنه  و ڕه یان خواردووه ته میلله

 نین زانن و ئاماده تی ئه  سوکایه  به مه وان ئه ئه! ن ت بکه  میلله له
  .ن جی بکه جبه
تی هی سور  رکردایه  و سهالل مام جه  گرتن له خنه ختک ڕه روه سه

تی  کیه ندامانی یه  ئه کی زۆر له یه ی قورس بوو ، ژماره بوو ، سزاکه
ی  خنه ی ڕه وه  هۆی ئه ڕنران به رپه تییان پکرا و ده سوکایه

 ،نرا که ن بۆ ههکی تر ڕاونران ، یان چایا یه جیان گرت ، ژماره به
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رچی   و هه وه تییه کیه  زیندانی یه وتنه کی تر که یه ژماره
نت ،  یه گه ر هیچ نه گه  ئه مه بوو پیانکرا ، ئه تیش هه سوکایه

 ، تا  وه م ڕۆژی دروستبوونیه که  یه  لهک.ن.ی  نت که یه گه  ئه وه ئه
باشییش  به  و  ی داپۆسینی پبووه فه لسه لتور و فه ئستاش ، که

تی  لکاندنی تۆمه ی    ڕاده ته یشتووه  ، تا کار گه وی کردووه یه په
  خنه ی ڕه سانه و که وی ئه  ته ر به ده وشت به  ڕه ناشیرین و له

  . وه سوکاریانه وی خزان و که  ته ها به روه گرن ، هه ئه
 من  کاتی خۆی الی  که بووه تی هه کیه تی یه رکردایه ری سه براده
ی دوژمندا حسابی  خانه بت له   نه ڵ ئمه گه ی له وه ئه: تی وتوویه
ی  وانه پچه  به وه  الی خۆمه م منیش خرا له به! ین که بۆ ئه

  ! وه ته مم داوه  وه وه وه خواست و بۆچوونی ئه
ر خۆی  گه تی ، ئه کیه ندامکی یه ر ئه سه وت له که ئستاش گران ئه

  ڕنت که کان و هی سور تبپه نوسییه چاره له  هس  مه بدات له
  نگه  ، ڕه وه گرته الل ئه خسی مام جه م شه که ی یه  پله ویش به ئه

کان ، دۆستانی درینی   کۆنه رکرده  سه ندک له وێ ، هه و له لره 
  ییان له  و گله الل ، گازنده  مام جه ربه کانی سه تی ، نزیکه کیه یه
   که وه وه  هۆی ئه م به بت ، به الل هه خسی مام جه و شهتی  کیه یه

ر  سه  و ملمالنی له وه نه کی بۆ کۆناکه ن و خه کاری بۆ ناکه
الل و  رناگرن و مام جه ند وه هه کانیان به  وا قسه ن، ئه ناکه
  وه ره  ده کی دیارن له یه  ژماره مانه ئه! ن ست نایه ربه تیش ده کیه یه

 ، گویان ک.ن.ی الی  یه ی کوردستان ، ڕزیان هه هو و ناوه
 شیش  تی نه ڕنن و سیاسه  هی سور تناپه گیرت ، چونکه لئه

و  ندک له هه.  بژاردووه بابیان بۆ خۆیان هه  که بسوتت و نه
  کن ، چونکه چه  و پی دائه  ڕازیی نین خنه  ڕه  به رانه براده
ژر  بوون و له  نه پخوازانه ڕشگ و چهی ڕکخستنکی شۆ رده روه په

  .اللدا بوون تی و مام جه کیه تی یه ریی سیاسه کاریگه
  یه وه  ، ئه وه ته اللدا کۆبووه خسی مام جه  شه  له تکی تر که سه خه
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ی  رونی زۆربه  خرایی ده  و به که  سایکۆلۆجییناسکی زیره که
بت  زا ئه هز شاره واز و بهتی ال سایه  که وه و له خونته ک ئه خه

کدا و  ی خه وه بواری تاقیکردنه  له  زایه کی شاره و مامۆستایه
 ئاسانیی  ی به وه کانیاندا بۆ ئه الوازه قه   دوای ئه ڕان به گه

رامی  ست و مه به کاریانبھنت بۆ مه  و به وه ژوره  بچته  وه لیانه
  .خسیی خۆی شه
 ئاسانیی   ، به وه الله  داوی مام جه ونه که ئه  یه و شوه ی به وانه ئه

 موکی خۆی ، بگومان  بنه ک ئه یه ڕزگاریان نابت لی و تا ڕاده
کات و   ، بۆیان شل ئه و کاره ر به رامبه ویش جاروبار به ئه

زووی خۆیان   ئاره دات به یان پئه دات ، یان ڕێ هانیانئه
دا بکات ،  گه یان له وه پرسینهی ل وه ب ئه ن ، به وت بکه سوکه هه

  سته به و مه ر بۆ ئه  ، هه وه  لیستی خۆیه ونه که  دواجاردا ئه تا له
با و  دار و ناته که موو له وروپشتی خۆی ، هه ی ده وانه  ئه پی خۆشه

با و جوت  ڵ خۆیدا ته گه ی له رجه و مه کدا ، به ناو یه ناڕک بن له 
ن و حسابی  نای بۆ ببه و ڕیش سپی پهع  رجه ک مه و ڕک بن و وه

تا ئستاش   ، که  تی مای وران بووه کیه  یه وه ئا لره. ن بۆ بکه
  .وی تر  له ریکی پاشقولگرتنه  خه که ریه  و هه وه خۆی بۆ ناگیرته

الل  نیا مام جه  ته وت بم به مه  ، ئه و خاه ی ئه رباره ر ده هه
   ، دیاره یشتووه  گه م ڕۆژه  ڕۆژی بهتی کیه  یه  که تابار نیه خه

  مینه پشتی هاوکارن و زه ورو ندامانی ده  ئه کی زۆر له یه ژماره
کاتی  ی له  وانه  ئه  ، بۆ نمونه وه نه که ن و ڕگای بۆ پاکئه که خۆشئه

  تی و له کیه الل و یه ڵ مام جه گه خۆیدا ناکۆک بوون له
لم یعد الصمت (ڕتوکی  هوامدا بوون و پ رده کی به ملمالنیه

خسیی و  ندی شه وه رژه وان بوون ، به ر ئه یان نوسی ، هه)ممکنا
تی  کیه  بۆ الی یه وه نه  ڕابکه نان که تیی پای پوه وتی تایبه سکه ده

تی و  کیه  یه یانزانی که رجک زۆر چاک ئه مه الل ، به  و مام جه
وا  بووبت ، ئه ر خراپتر نه گه  ، ئه  ی جارانه وه ر ئه الل ، هه مام جه
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کیل  زیر و وه ی وه  و پایه  پله  وانه به زۆرک له! بووه باشتر نه
 دوای مام  لدان به په  چه وتنه زران و که زیر دامه ی وه زیر و پله وه
ن و  یان ئیمزای بۆ بکه که نجه  په ر ده  هه بوون به اللدا و ئاماده جه

  زعه و وه  ئه  ، گوایه که ق و گوره  بئه ن به تیش تاوانبار بکه میلله
  . وای لھاتووه

خۆر و   ملھوڕ و مشه  به سانه  که و جۆره حای خۆم ئه شبه من به
دوای  می خۆیاندان و به   خه موویان له ر هه زانم ، هه ماستاوچی ئه

ی  له سه ر مه سه ن و فیان به که ندی خۆیاندا ڕائه وه رژه به
   ڕاژان ، به وان بوون دون و پرێ چوونه ر ئه  ، هه یه ن وه ته میلله
  وه ی ڕاژانه  ڕادیۆکه ی پارتی ، له ختک پاره  و نه ت و ئازوقه خوه

فا و  وشیروان مسته الل و نه ر مام جه  سه کرده هرشیان ئه
  !تی بوخنن کیه  یه ووه یانویست له تی و ئه کیه تی یه رکردایه سه
  له ی کوردستانییدا که  ره  به  له وه بووه  جیان نه کهم دوایی  به

 پکھنرا ، پایدۆستیان  بجه ه نفال و کیمیاییبارانی هه دوای ئه
  .تی کیه  بۆ الی یه وه کرد و هاتنه

  ری من بوون له  دۆست و براده  کاتی خۆی که وانه ندک له هه
م و  دا بکه گه لهی کاریان  وه مدا کرد بۆ ئه گه یان له سوید، قسه

ی من بیاری دانیشتنم  وه ڵ ئه گه له(مدا ،  وه هاوکاریان بم ، له 
موو شتک  م پش هه خشن ناتوانم ، به بمبه: ، پیانم وت) دابوو
 پشتان  ر له ماوه  کوردستان و جه بت له کتان هه  خه بت ئوه ئه

م   به ن ، ئوهنگاو بن بستن و هه  هه و کاره وسا به بت ، ئه
ڕاژان ،  می پارتی له  کی که تییه رمه  یا ی ئستا به یه شوه
و  ر ئه  هه ن و باشتر وایه تی نایه کیه الل و یه تی مام جه قه ره ده

،  وه ته کردووه  خۆتان ساخ نه  تا ئستا ئوه وه  له ن ، جگه که  نه کاره
  رانه و براده هئ! ن که باتی کوردستانیی ، یان عراقچتی ئه خه

  م به  ، به فته ی س هه رزکرد ، بۆ ماوه من قه یان له  بک پاره
رزکرد و  شمیان قه که  تۆمۆبیله و ئه! وه یان دایه که س ساڵ پاره
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 شونکی تر   و له وه رگای ماه ر ده  به وه هنامه بۆیان نه
  ! وه فیاندابوو ، خۆم چووم هنامه

قیی  زه اللدا به خسی مام جه  شه  له  که یه شتکی تری گرنگ هه
و   ئه یه وه بگرت ، ئه ستی لھه  ده ته حمه بینرت و بۆی زه ئه

  وه بته کی نھنی و گرنگ ئه یه له سه وڕووی مه ره ی به کاتانه 
ی  وه کی سیاسیدا ، توانای ئه تک ، حیزبک ، الیه وه ڵ ده گه له
  وه و ڕووه  بپارزت ، له که و نھنییهخۆیدا بگرت   دان به  نیه

 خۆی  موو دنیای له تی و هه  و زۆری پناچت درکاندوویه الوازه
ری خۆی و  ره زه ری و به سه    له وتووه دوایی زۆر که  و  یاندووه تگه

  . واو بووه ی ته که ته ی و میلله که ڕکخراوه
خراوک ، تی حیزبک ، ڕک رکردایه کاری سیاسیدا ، سه له 

ندیی  یوه  په  که وه بته وڕووی زۆر شت ئه ره تک ، به حکومه
تی  یی ، سیاسه وه ته ی ئاساییشی نه له سه  مه  به یه وخۆی هه ڕاسته

تد ، زۆرک ... ربازیی وتن و هاوکاریی ئابوری و سه  ، ڕککه وه ره ده
یست  ، تا ب ڕبوونی ده  ، نھنین و پاش تپه وانه شک له یان به

وا  بت ، ئه ر وا نه گه توانیت بیاندرکنیت ، ئه وسا ئه ساڵ ، ئه
چن و زیانکی زۆرت  موویان تکئه کان هه رنامه و پالن و به خشه  نه

  .وت که لئه
ت  تی و میلله کیه ندیی یه زامه  جی ڕه الل که کارکی تری مام جه

زان و دوژمنانی  ه دوای ناح  پویست به  زیاد له  که یه وه  ، ئه نیه
ر نرخک بت ڕازییان  هه وت به  یه کات و ئه ماندا ڕائه که ته میلله

  وه شه وه به! ت ی میلله له سه ر حسابی مه سه بکات ، له
لالد و جاسوس و خۆفرۆش   جه کی زۆر له یه  و ژماره وه ته ستاوه وه نه

ب   به و وه ته  خۆی کۆکردووه ی له رده پیس و دز و جه و پاشه
ت پیان   و میلله یه شیان هه کی ڕه موویان ڕابوردوویه  هه حساب که
کات و  رمیی پشوازییان لئه  گه و به م ئه  ، به ڕازیی نیه

ش گوێ  وه ر به رامبه گرت و به چت و ڕزیان لئه وپیریان ئه ره به



  !ی مۆ و سبه دون ، ئه.. تی نیشتمانیی کوردستان  کیه یه
 

   
یمدازمونی سیاس  ئه ک له یه ند وستگه چه 23  

ی  وانه  له جگه. ر رز و تکۆشه وشتبه کی پاک و ڕه  خه ناداته
ر عراقچتی و  سه الل له  ، کارکردنی مام جه وه ره هس
  رکوک و ناوچه تیی که تایبه به(کان  عراقییکردنی کشه به

  له سه  مه وه هۆیه دات و به   کورد ئه ، زیانکی زۆر له) کان داباوه
 و  وه بنه موویان کاڵ ئه کان ، هه ییه وه ته کوردستانیی و نه

الل و   مام جه چاکتر وایه. گرن رئه لوه سودیان  دوژمنانی ئمه
  دا بن پشت به وه وی ئه هه  کوردستاندا ، له  تی سیاسی له سه ده

و  نگاوبنن و واز له وان هه هاوکاریی ئه ستن و به  ت ببه میلله
 بۆ  زان و دوژمنانی ئمه  ناحه  بھنن که  و پشنیارانه پۆژه

ر  ماوه ت و جه  ، میلله وه وه ی ئه وانه پچه ڕژن ، به کوردی دائه
  .مکی تردا له  به تی سیاسیش له سه  و ده وه مکه له  به ونه که ئه
 درز  ی که رانه و هۆکار و فاکته شکی گرنگن له  به وه ره ی سه وانه ئه

کانی   ناو ڕیزه یان خسته وره ی گه القه ر و ده به له و که
 تا ئستا و  وه زراندنیه دامه ڕۆژی  ر له ، هه وه تییه کیه یه

و  مه ه نگوچه  دووچاری کۆسپ و ته وه هۆیه  به  که ڕکخراوه
 و  ندی سیاسی جۆراوجۆر بووه  بوون و ناوه پارچه پارچه

ر  سه  به وه هز بای کشا ی به ندی تاک و کوتله وه رژه به
 وتی خۆیدا سکه دوای ده  به  سه ر که ندی حیزبدا و هه وه رژه به

 کوردستانیی و  له سه  ، مه می خۆیدایه خه کات و له  ڕائه
کان ،  نوسییه  چاره له سه  بین مه کان ، یان باشتر وایه ییه وه ته نه

  ورده  و ورده  وه ته  و کاڵ بوونه ماوه ووتۆیان نه خی ئه نرخ و بایه
ر  سه  به باوکساالریی بای کشاوه! وه چنه  بیرئه  له ریکه خه
ندیی  یوه  په ته کانی ڕکخستن و بوونه کانی ناو ڕیزه ندییه وهی په

گ و جوتیار ، کرکار و  به ره رباز ، ئاغا و ده ر و سه فسه نوان ئه
سکی  ی که وه  بۆ ئه یان خۆشکردووه مینه تکا زه دار که  رمایه سه
زووی خۆی بیار  ئاره م بھنت و به  رهه ک سکرتری گشتیی به وه

  .س بگرت ، یان حسابیان بۆ بکات  که ی گوێ له وه ، ب ئهبدات 
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  کان به سه ک ، که یه  ڕاده ته یشتووه و گه تی بسنوری ئه سه ده
تولیان ل دروستبکات  که کدا ، باڵ و ته  یه زووی خۆی بدات به ئاره

هزترینیان بت ، به  و چۆنی بوت یارییان پبکات و خۆشی به
ک بت ،  یه ودا وشه ئاستی ئه توانت له  س نه ه ک ک که یه شوه 

تی  سه  و تا ئستا ده وه  کۆنه له تیی  تایبه ک بکات ، به یه جوه
  ی له رگه یاندن ، هزی پشمه وپول ، ڕاگه سیاسی ، دارایی و پاره

  . وه ته ستی خۆیدا هشتووه ده
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  ن؟کر رئه سه ک چاره.ن.کانی ی چۆن کشه
  

  وه ره وه  دوو ته وت له مه م ، ئه که ی دوایی وتاره شه م به بۆ ئه 
تی و  کیه کانی یه  ناوخۆییه کشه: میان که ری بنوسم ، یه سه له

  .کان ییه وه ته  کوردستانیی و نه کشه: میان دووه
مۆ   ئه زانین که  ئه و ڕاستییه موومان ئه میان هه که ی یه رباره ده
تول و تاقم  که  بۆ بای سیاسی و ته شبووه ناو خۆیدا به  لهک.ن.ی

  و کوتالنه هزترینی ئه  به  له ککه  ، سکرتری گشتییش یه تاقمنه
 ناکۆکیی . ستی خۆیدایه ده  و بیار له  یه وه موویانه رووی هه سه و له

مای ئایدیۆلۆجی و فیکریی  ر بنه سه کان له و ملمالنکانی ناو کوتله
گری ئاوات و   هه ک نابینیت خۆی به یه  کوتله واتهنیه ، 
وماوی کوردستان  تکش و لقه حمه ژار و زه کی هه کانی خه خواسته

  یان بت و داکۆکیی له ری ڕاستینه بزانت و نونه
! هنن مان پکئه که له ی گه  زۆربه کانیان بکات که نده وه رژه به
 دوو   له بینرت ، بریتییه کرا ئهئاش تیدا به  کیه ناو یه ی له وه ئه
کات ،  وان ئه ککیان داوای چاکسازیی و پاکسازیی فره  ، یه ره به
  . وه ت و حیزب بگرته  حکومه ک که یه رنامه پی به به
 ،   و پارزگاره ند مه وه ده  توژکی تازه ی تریشیان که که ره به

ت  س و دیکتاتۆریه که تی تاکه سه یی و ده نده  گه پشتگیریی له
ی تر و  که ی الیه رنامه  مل بنت بۆ خواست و به کات و ڕازیی نیه ئه

  جبکات که ن ، بۆیان جبه که وان داوای ئه رچی ئه وت هه نایه
و ) ت فافیه شه(تی ڕون و ئاشکرا   سیاسه نونت له خۆی ئه
  ت به سه شکردنی ده  ، دابه کان  تاریکه  ژوره  له وه ره ده هاتنه
  تی حیزب له سه ی ده وه  ، جیاکردنه  رانه روه کی دادپه یه شوه

  ی سانه رجکردنی بودجه تی خه ت ، ئاشکراکردنی چۆنیه حکومه
دا  لره... تی و زۆری تر یه  ، دادی کۆمه ته  موکی میلله که

ان ری سه ستم و له   بوه و خانه کی ئه یه ک به  ر یه سه وت له نامه
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  .ر نوسراوه سه  زۆریان له  ، چونکه وه مه بنوسم و دووپاتیانبکه
ی وت و  وه ره  و ده وه ناوه ر ڕای گشتیی له  به الل له  مام جه نگه ڕه
ک و  ک بۆ ڕازییکردنی خه یه وان و تا ڕاده  ترسی چاوی ئه له
 جوانکاریی و دیکۆر  ندک له ر هه به نابباته  ی تر ، په که ره به
 قازانج و  ی به یه و شوه م به تدا ، به تی و حکومه کیه ناو یه هل
موو  و مل بنت بۆ هه  ئه ته حمه زه. ندی خۆی کۆتایی دت وه رژه به

ستی   ده کان له داوه ره موو سه وت هه یه  ئه کان ، چونکه شته
الل   دنیابینیی مام جه ندیی به یوه  په مه  ئه ته به هه. خۆیدابن

  کان که سه و که کان ، دیارده   و کشه له سه  بۆ مه یه  هه وه هخۆی
کانی دون و پرن و  فه لسه  و فه وه ی بیر و لکدانه وه کاردانه

 و تۆزی زۆری  ماوه  و باوی نه ڕبووه ردا تپه سه سانکی درژی به
  .ر نیشتووه سه له

رۆککۆمار  ک سه ل چ وهال  مام جه بووایه  ، ئه وه وه ی ئه وانه پچه به 
ودانکی   هه  له وه مژه  له ک.ن.یک سکرتری گشتیی  و چ وه 

 تا  وه ره سه تی له  کیه کانی یه کخستنی ڕیزه  بۆ یه  بووایه بوچاندا
موواندا،  ڕووی هه  به  وه قنه کان بته  ناکۆکییه دایه  ، ڕی نه وه خواره

بازیی بکات و پشتگیریی  کوتله و   کوتله ی خۆی ببته وه باتی ئه له
ی  که گژ الیه یان بۆ لبدات و بیانکات به په کیان بکات و چه الیه

  کانی تریش بچووایه وپیری الیه ره ک و به ک برایه  وه تردا ، بھاتایه
تی و   الی خۆیه که  کلیله  که کانیانی بکردایه ری کشه سه و چاره

پناوی   و تکۆشان لهبات  بۆ خه و گۆشی بکردنایه ئاماده 
کی  چوونی خه وه پیره کان و به نوسییه  چاره له سه الداخستنی مه به
تیی قوربانییانی  تایبه وماوی کوردستان ، به تکش و لقه حمه زه
ی  وه چاو ئه  له میان بۆ کراوه  زۆر که نفال و گازی کیمیایی که ئه

  .کرا ڕوانئه چاوه
 و مام  رناسیۆناله یال ئینتهندامی سوس تی ئه کیه ئستا یه

ر  گه  ، ئه و ڕکخراوه رۆکی ئه کانی سه  جگره  له ککه اللیش یه جه
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و  تی خۆی له ندامه  ئه وت شانازیی بکات به الل بیه مام جه
 دیموکراتی و  موو شتکدا بوای به پش هه بت له دا ، ئه ڕکخراوه

ی کارکردنی  رنامه ی به وه بت ، بۆ ئه بیری ئازاد و گۆڕانکاریی هه
 جوت و  که  جیھانییه ی کاری ڕکخراوه رنامه ڵ به گه تی له کیه یه

کی مۆدرن ،  یه  شوه الل به بت مام جه ها ئه روه هه. گونجاوبت
وڕووی  ره نتیق ، به  مه رخ ، به تی هاوچه ر سیاسه  به نابردنه په به 
 توانا  وه یه و ڕگه  ، تا له هو کان ببته بوو و کشه که ه ی که خنه ڕه

المار و شاو و  ر په  به نابباته ک په و هزی خۆی پشانبدات ، نه
ی خراپی  وه نگدانه  ڕه مه  ئه ش ، چونکه ی ڕه کارهنانی وشه به
بت خۆی دور  ئه.  که ندامانی ڕکخراوه ر خۆی و ئه سه بت له ئه

  ست به کان و ده ره ههن  گوگرتن بۆ ماستاوچی و قسه بگرت له
و   ئه کان ، چاکتر وایه تاه کان و گیرفان پ و مشک به نانه وه سنگه
کی  خه. ڕت کاندا بگه تاڵ و مشک په  دوای گیرفان به به

کانی  ناو ڕیزه  له وه رز بدۆزته وشتبه ر و دسۆز و ڕه تکۆشه
  .وان بسپرت کان به تیدا و کاره کیه یه

ی پت ، ژماره رار ئهوا بۆ سار  سه ر له  ڕۆشنبیر و نوسه ک له یه چ
 وتاریان نوسی و 140ی  کان و ماده  داباوه رکوک و ناوچه که

و باسکی دورودرژم  وانه  کک بووم له  یه نده  ، به وه بوکرده
ند  چه کانی ئاسۆ و ئای ئازادییدا به   ڕۆژنامه له کردبوو که  ئاماده

 بوایان وا  وه  منیشه ران ، به موو نوسه هه. وه وکرایهک ب یه قه ئه
ک  یه ج نابت و تا ڕاده  کاتی خۆیدا جبه له 140ی   ماده بوو که

دوای ! ست دراون ده کانیش له  داباوه رکوک و ناوچه که
الل له  کیان مام جه یه بیرم دت ئواره کان ، به ی وتاره وه بوبوونه

ر   سه  هرشکردنه وته  که وه کانه  ئاسمانییه ناه که کک له  یه 
: تیو ناوی بردن و وتی ر و هه تی و سواکه پاپه ران ، به  نوسه
ل  په له  په  ئاوا به140ی  وروژنن و ماده هئکمان ل   خه مانه ئه

ر   کاتی خۆشیدا هه یی بت و له  شنه بت به ج نابت ، ئه جبه
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  !بت ج ئه جبه
و وشه  م ، ئه که  یه وت ، چونکه الل که ر مام جه سه  له یه م قسه ئه

 و  وه کاندا جیان نابته  سیاسییه نگی زانسته رهه  فه  له شانه ڕه 
 و  رۆککۆماره  سه ربچت که  ده وه سکه می که ده نابت له 
ر  ک پارزه  ڕۆژان وه  و ڕۆژک له  و یاسای خوندووه ئاکادمییه

ی  م ، کشه دووه.  ک کردووه  مافی خه و داکۆکیی له  کاری کردووه
گۆڕانی  تی ، له  ک خۆیه ر وه کان هه  داباوه رکوک و ناوچه که

قی  الل هه مام جه! بینیوه  نه  خۆوه  هیچی تری به والوه خراپ به
 ناو  چنه  ئه  بت که ست و توڕه  په سانه و که تی له خۆیه

م بۆ  ن ، به که ج ئه ی نابه ه قس وه و راتی سیاسییه موهاته
وان بت و  و سنگی فره بت ئه  ، ئه ریفانه  ج و شه ی به خنه ڕه

کی  یه له سه مه. گرن ی لئه خنه  ڕه  بکات که وانه سوپاسی ئه
 گریان و  تھنته   ئه یه سه و که دۆست ئه: ت  ئه  که یه کوردیی هه
   له  مشتکه یه م قسه ئه! (نین که پ تھنته  ئه  که یه وه دوژمنیش ئه

ر   یش هه-گ رانی ڕه  براده ر به رامبه الل به مام جه). رمانک خه
  !ی زۆریان لگرت خنه کی ڕۆشنبیر ڕه  خه فتاری نواند که مان ڕه هه
یی  ره  به ک ڕکخراوکی نیمچه تی نیشتمانیی کوردستان وه کیه یه

 ڕابوردووی خۆی  ند له پهرس و  بت ده زمون ، ئه ن ئه و خاوه
یان  که  ڕکخراوه  که وه کاته  دووپات نه نه و هه ربگرت و ئه وه
کان   دیکتاتۆر و خونژه  و السایی حیزبه م ڕۆژه  ئه یانده گه
 سیاسی ، ئابوری ،   بواره گرت له نه وان هه  و جپی ئه وه کاته نه
  .تد... ندا وکا تییه یه ربازیی ، ئیداریی و کۆمه سه

  موو حیزبه  دایکی هه  خۆی به تی جاران که حیزبی شیوعی سۆڤیه
سکی   که ر گومانیان له گه زانی ، ئه کانی تری دنیا ئه شیوعییه

و  وستی ئه فتار و هه  و ڕه  و قسه بووایه تی هه رکردایه سه
ند  کرد بۆ مۆسکۆ و چه وا بانگیانئه  ، ئه بووایه  دڵ نه یان به سه که

کرد و مشکیان  تیان ئه رزدا خزمه  ئاستکی به مانگک له



  !ی مۆ و سبه دون ، ئه.. تی نیشتمانیی کوردستان  کیه یه
 

   
یمدازمونی سیاس  ئه ک له یه ند وستگه چه 29  

ی  وانه وسا ڕه بوون ، ئه واو لی دنیا ئه  ، تا ته وه شوشته ئه
کانی  نده وه رژه ی کاربکات بۆ به وه  بۆ ئه وه کرده ی خۆیان ئه که وته

تی   تۆمه وا به  ، ئه بووایه ر سودی نه ر هه گه مۆسکۆ و کرملین ، ئه
ی  ن ، یان کشه که ده ک ، چاکیان بۆ هه ت و بکه قه شت و سه

  !کرد زۆریان بۆ دروستئه
موو   ، هه ی دون نیه وه  و ئه م شتکی تره رده مۆ سه ئه
کانی  وته  چه ته کردنی سیاسه  و پیاده ک بۆ دواوه یه وه ڕانه گه

و   و له وه وته که کانی ڕابوردووی لئه ه نیا هه ڕابوردوو ، ته
ی له  وانه ئه. ک.ن.یریی تۆماربکرت بۆ  روه  ناتوانرت سه وه یه ڕێ

کانی  ر کاره سه چنینن له ریکی هیوا هه ژین و خه وی دوندا ئه خه 
یی و  نده ن بۆ گه  بکه رگیز ناتوانن پاکانه دونیان ، هه

و  هوت ل یانه  ئه یان ، چونکه که ئیفلیجبوونی ئستای ڕکخراوه
ناتوانت  مبھنن که  رهه ن به قی داڕزاو و بۆگه نیا عه  ته وه ڕیه

وتن و  دواکه زیادتر که  وه  ڵ خۆیدا بھنت ، له گه گۆڕانکاریی له
  ی ناتوانت له وه له جگه . گرت ئه ناوی خۆیدا هه  هه ستان له ڕاوه
یشدا  وماوی کۆمه ژار و لقه وی هیچ توژ و چینکی هه م و خه خه

ن و  ر شۆڕ بکه ن سه که ک ئه  خه  زیادتر داوا له وه بت ، له
یی  ی نانی کۆیله وه رزن ، بۆ ئه ن و بترسن و بله یان بۆ لبده په چه

چی و  ن درۆزن و ساخته که داوایان لئه! چیی بخۆن و ملکه
کانی  وتنه موو شکست و نوچدان و که بوهتانچی و چس بن و هه

ر  سه  له گوینه ن بۆیان و تاجه م بده ه قه ریی له روه هس خۆیان به 
  .ریان دابنن سه
موو  رگای هه  ده  ئستا له که یه کاریی ، دیارده یی و خراپه نده گه
 گیانیان ،  تیه سپ داویه ک ئه دات و وه تی ئه کیه رپرسکی یه به
ت ، چ وپیری نه ره  زووترین کات به ر سکرتری گشتیی به گه ئه
 ،  رچووه ستی ده  ده  زۆر شت له زانت که  خۆی ئه وا کاتک به ئه
  نده وه غدا ، ئه  به ی له که  حوکمی پۆسته و به تیی ئه تایبه به
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  ی که وه له  جگه  مه کانی ناوی ، ئه تی و کشه کیه ر یه  سه ناپرژته
 و  یه  پشوودان هه  و پویستی به وه نه مه  ته ته وتووه خۆشی که
  .ی ناگرت رگه  به سوڕت ، چونکه ک جاران زۆر هه نابت وه

 و ناکۆکیی و ملمالنکانی  یه یی میوانی ڕۆژانه نده ی گه و کاته ئه
  گاته  و کار ئه چوون و توندبوونه  هه تی ڕوویان له کیه ناو یه

و  ره  و به کانیدا  ڕیزه جبھت له   وره گه وره  ی گه القه ی ده وه ئه
ر  گه ئه. ی ببات و سکرتری گشتییش گوی نادات وه شانه وه هه
 و  ر الوازه  ڕبه نت که یه گه  ئه وه نت ، ئه یه گه  هیچ نه مه ئه

لی  شه کانی فه ته کات و سیاسه شئه ڕکخراوکی الواز پشکه
  .بت  ئه دواوه ی به  که وتنی خۆی و ڕکخراوه  و نوچدان و که هناوه

ی ناوخۆیی  تی دووچاری کشه کیه  یه  که م جار نیه که  یه هم ئه
 و  ڵ خۆی هانیوه گه ی له وره  گه وره ی گه القه  درز و ده بت که ئه

ر جارکدا  هه  و له  بوون کردووه پارچه ی توشی پارچه که ڕکخراوه
 ، گروپک ،  وه کانیه بایی ڕیزه تی بیر و ته کیه بوونی یه  هۆی نه به
زایی خۆی  بوون و ناڕه دات و توڕه ئه رهه خراوک ، سهڕک
  کانی تر و به هزه  به کان و باه سه که ر به  رامبه بت به رئه ده
ی نوکاریی و  شه یدان و بانگه  مه  دته وه رگکی جیاوازه به

گشتیی   به مانه  ئه دیاره! کات خوقاندنی بارودۆخکی باشتر ئه
ری خرا  سه  چاره ی دونن که پویستی به هوان ری ئه واوکه ته
  .  یه هه

بار بنرت بۆ  و له نگاوی زانستانه   هه توانراوه تا ئستا نه
  مای دیموکراتی و وتووژ و وشه ر بنه سه کان له الداخستنی کشه به

کتر و دواتر پکھاتن   یه یشتن و ڕازییبوون به کگه یه  و له وه گۆڕینه
موو  ندی هه وه رژه  به کی داڕژراوی نوێ که یه هرنام ر به سه له

بینرت  ی ئه وه مووان بت ، ئه  دی هه کان پارزراوبت و به الیه
 مۆرکی خۆویستن و   که سییه  که نگاوی کالسیکیی تاکه نیا هه ته

چت هی  وه ئه  و له  دیاره پاندنی پوه رستیی و خۆسه خۆپه
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بت و  ستاو هه کی ڕاوه یه دنیا  بوای به سک بت که که
 دنیای  ی تر که وی تیادا پارزراوبت و دنیاکه کانی ئه نده وه رژه به

کی  و مانایه  ، الی ئه چوونه وه کردن و بۆ پشه شه گۆڕان و گه
  . ماندوو بکات وت خۆشی پوه بت و نایه ووتۆی نه ئه

 وایان تی ، کیه کانی ناو یه مۆی کوردستان و کشه بارودۆخی ئه
بدات و زۆر شونی کوردستان  رهه  بیری نوێ سه  که کردووه
  .ش بگیرت  باوه ی کوردستانیش له وه ره ده  و له  وه بگرته

موو ڕباز و گروپ و  نگکی ئازاد ، هه موو بیر و ده دانی هه رهه سه
یامکی نویان پبت و   په کوردستاندا که ڕکخراوکی سیاسی له 

شیان  بت باوه  و ئه جیه تدا بت ، دروست و به ی میللهت  خزمه له
رچی چاکسازیی و  گه ئه.  و پشوازییان لبکرت وه بۆ بکرته

و  ندک له  دروشمی هه مۆی کوردستان که پاکسازیی بۆ ئه
بوای من  کانن و به  ره سه می چاره شکی که  ، به یه گروپانه

وڕووی  ره ڵ خۆیاندا بھنن و به گه  له وره ناتوانن گۆڕانکاریی گه
هۆی   ، به  وه بنه ی زۆر و جۆراوجۆر ئه مه ه نگوچه کۆسپ و ته

وان   ئه ترن که وره  گه وه  زۆر له مه رده م سه کانی ئه  کشه  که وه وه ئه
م  شدا دروشمی ئه وه ڵ ئه گه چی له که! ن مان چاکی بکه  ته به

یی و خراپ  نده  دژی گه  که هو وه هۆی ئه  ، به   نویانه ڕبازه
  .وه تناکرته هیچ جۆرک ڕه  ، به  ته سه کارهنانی ده به
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  ن؟  کامانه م قۆناخه کانی ئه کشه
  

ری  رانسه  سه  بدوم که و کشانه کورتیی له وت به  مه ئه
 و  وه ته ر ماونه سه ب چاره  و تا ئستا به وه ته کوردستانی گرتووه

ها  روه وه ، هه گرته تی ئه کیه م پارتی و یه که ی یه  پله به
  .کان ته سه ر ده سه وان له کۆنترۆی ئه

کانی ناو  ر ڕفۆرمخوازه گه ندک الیان وا بت ئه  هه نگه ڕه
ناو   له ج ببت و ڕیان پبدرت که تی داواکانیان جبه کیه یه
ت ، ئیتر ناکۆکیی و و یانه  خۆیان ئه ن که  بکه وه تیدا ئه کیه یه

  !بت  ده ر سه ت چاره ی میلله ملمالنکان کۆتاییان پدت و کشه
 سیستمی  تیی له ڕه تا گۆڕانی بنه  ،  وه وه ی ئه وانه پچه م به به
موو  کرت و هه مۆی کوردستاندا نه بردن و سیاسی ئه ڕوه به
  حاه دا ، مه هو گۆڕانکاریی کات له  هاوکاریی نه وه ده ک له  الیه

  . ببینت وه  خۆیه  به وه سانه  حه ی ئمه که ته میلله
 سیستمی ئستای کوردستاندا  یی له  گۆڕانی ڕیشه ست له به مه
رداری  ستبه مدا ده که نگاوی یه  هه تی له کیه  پارتی و یه  که یه وه ئه

به مانی کوردستاندا و   پارله نجا ببن و له  په نجا به تی په سیاسه
ی حیزب  رباره کی نوێ ده ری کوردستان یاسایه ماوه هاوکاریی جه 

بژاردن ،  کان ، ئوپۆزیشون ، هه نییه ده  مه ڕکخراوه. دابژن
  له کانیان ، که  ته سه  ، ده مانه کک له ر یه ی هه ها بودجه روه هه

 ریی ، بردن ، دادوه ڕوه کانی یاسادانان ، به ته سه دواجاردا ده
  ت و له ک بت بۆ میلله یه  پشدا پرۆژه  له  ، واته وه وته که لده

 و  وه  بۆ لکۆینه وه  بوبکرته وه یاندنه زگاکانی ڕاگه ڕی ده
ی  وه دواییدا پاش ئه ری و له سه کردن له کردن و قسه دیراسه
بۆ   وه مان بکرته وڕووی پارله ره  کرت ، به ند ئه مه وه  ده که پرۆژه

  کان ڕزی لبگرن و به نه س و الیه موو که ری و هه سه بیاردان له
ی   ڕژه ک بت که یه  شوه  به یاساکه. ن که موو پشلی نه
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ی  ڵ ژماره گه ی له یه و شوه بژاردن گۆڕانی تیادابکرت به هه
س مافی  ی هیچ که وه گونجت ، بۆ ئه دانیشتووانی کوردستاندا ئه

  .بژاردندا ی هه  پرۆسه ن له شداریی بکه مووان به هخورت و ه نه
  یه بینت ، بۆی هه  خۆی ڕاده سک له ر که  ، هه و یاسایه پی ئه به

  شداریی له  به  لیستکی نووه  دروستبکات و به حیزبی تازه
و  شه  ڕه  و هه وه  چاوسورکردنه کاندا بکات ، دور له بژاردنه هه

  .ر میلیشیا  به نابردنه و و په م و ئه تی ئه هگای ه  و که شه گوڕه
 و UN ئاگاداریی و چاودریی  کان به بژاردنه ها هه روه هه
  کان ڕازیی ببن به بت لیسته بچت و ئه ڕوه کانی تر به نه الیه
ی  ن و ک زۆربه که نه! ترێ ڕی باره کان و گه بژاردنه نجامی هه ئه
 ،  وه وانه  پچه  حسابی بۆ بکرت و به ه براو  به وه نگی هنا ، ئه ده
ندیی و خۆشحایی خۆیان  زامه هنن ، ڕه متر ئه نگی که ی ده وانه ئه

ڵ لیستی  گه ن ، یان له ی ئوپۆزیشوندا کاربکه ره  به ن و له پشانبده
زرنن و  ت دابمه  حکومه وه یمان و پکه  هاوپه  دا ببن به براوه
مان  کانی پارله  ، کورسیه که دنهبژار نجامی هه پی ئه به

  .بت هیچ جۆرک خاتر و خۆتری تیادا نه شبکرن و به  دابه
ئاشکرا  بت و به  دایک ئه  له  هزی ئوپۆزیشونی ڕاستینه وه لره
کانی  ره بژاردن بۆ خۆی و نونه ی هه نده یدان و پروپاگه  مه دته
  وه کانه  ئاسمانییه ناه  که نیی له وتن و دیده کات ، چاوپکه ئه
وتی حیزبی  تی چه کان و سیاسه ییه نده  بۆ گه نجه کات ، په ئه
 ئاشکرا  کاندا به  و گۆڤاره  ڕۆژنامه کشت ، له تدار ڕائه سه ده
ت ، ب   ئه وه  ، ئه ته ندی میلله وه رژه  به نوست و چی له ئه
  .وانی تر  ئهیی و گله بۆڵ و گازنده   بۆه ی گوبدات به وه ئه
 :کان پیان بن تداره سه  ده  حیزبه بت که ش ڕزگاریان ئه وه له
ن و جنومان  که تیمان ئه وروژنن و دژایه کمان لده  خه مانه ئه

و تکدانی  ریکی ئاژاوه  ن و خه که تیمان پئه ن و سوکایه ده پئه
  !مرن برسدا ئه ه  ل بین ، ئوه  نه ر ئمه گه و ئه! تن کانی میلله ڕیزه
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 پی  بینت به دا هزی ئوپۆزیشون ترسی نامنت و ئه ته م حاه له
دات و  نجامئه کانی خۆی ئه  سیاسییه کات و چاالکییه یاسا کارئه

پانی  گۆڕه کداری تر نابینیت له  هیچ گروپکی میلیشیا و چه
ڕکردن و  ی شه یه و شوه  به وه  چاوسوربکاته سیاسیدا که

ک بیاربدات ،  هزی چه  و به  وه وته رکردن و کوشتنی لبکهبریندا
ی   دیارده  بکرت که وه چاوی ئه دا ڕه  یاساکه بت له تیی ئه تایبه به
کان و  رۆکحیزبه موو سه  و هه یه غه ده واو قه گرتن ته کھه چه
بت و هیچ  ی دیپلۆماسییان ده سانه تی حه رکردایه ندامانی سه ئه

ر  سه  سنسوریان له رۆکحیزبکی تر بۆیان نیه ن سهحیزبک یا
ی  و مانایه پنن ، به ریاندا بسه سه کانی خۆیان به رجه دابنن و مه

یان  که ی حیزبه واره  پی قه کان به  ئوپۆزیشونه موو حیزبه هه
ی   ژماره  ، واته یه خۆیی ئابوری و سیاسی خۆیان هه ربه سه
ساتکی   م کاتک کاره کاندا ، به نهبژارد  هه کانیان له نگه ده
مان و دادگای با  ی پارله وه  ئه گاته دات و کار ئه  ڕووئه وره گه

چی  کسانیی ملکه  یه ک به موو الیه وا هه ن ، ئه دانیشتنی بۆ بکه
  .ب جیاوازیی بن و به کان ئه بیاره

کانی  وتووه  دیموکرات و پشکه  وته  له وه ره ی سه و یاسایه ئه
 و له  وه ته وتووه نجامی باشی لکه کرت و ئه دنیادا کاری پئه

یی  و گله شه  ڕه تیش هه ڕۆن و حکومه  باشیی ئه کان به  کاره وه ڕیه 
  بژاردنکی ئازاد و دیموکراتییانه  هه  به  ، چونکه ر نیه سه له
 ،  یه ییان هه ی گله وانه  و ئه ستھناوه ده تی سیاسی به سه ده

ن ،  ش بکه پی یاسا یادداشت پشکه  بچن به یه بۆیان هه
 و  وه نه وێ کۆبکه و له ک لره  ن ، خه خۆپشاندان و مانگرتن بکه

کردنکی تر بۆ  زووی خۆیان بشینن تا خۆئاماده  ئاره به
  .کرت  ساڵ جارک ئه4 -3   به کان که بژاردنه هه
ن   بیکه هنن ، بۆیان نیه م ئه  کهنگی دا ده یه و پرۆسه ی له وانه ئه
کی  یه رنامه پی به توانن به  ئه وه  جی ئه بۆڵ ، له را و بۆه  هه به
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یدان بۆ   مه ون و بنه کانی تردا ڕکبکه ڵ حیزبه گه ش له هاوبه
ت  سه شداریی ده ن و به ربکه مان مسۆگه ی کورسی پارله وه ئه
ک هزکی ئوپۆزیشون  وا وه د ، ئهکر یان نه وه ر ئه گه خۆ ئه. ن بکه

یان  یه و ڕژه کاندا ئه بژاردنه  هه ی له رجه و مه ن ، به که کارئه
نکیش  س و الیه دات و که وا و یاساییان ئه  مافی ڕه هنابت که

 بۆ  نگاوکه  هه وه ئه. کانیاندا  کاره ناتوانن ڕگربن له
ستور ، یاسا ،   ده اتهت ، و ییکردنی حیزب و حکومه زراوه دامه به

روو حیزب و   سه بن و له ر ئه روه مان ، سه کانی پارله بیاره
  .بن  ئه وه رۆکخه رۆکحیزب و سه سه

ک دوو حیزبی زلھز ، بیر له  تی ، وه کیه  پارتی و یه پویسته
و   داڕشتنی ئه  له وه نه که  و س نه وه نه  بکه له م گه داهاتووی ئه 

کان و   هاوکاریی ڕۆشنبیر و سیاسییه  و به  یاسایه جۆره
بایی  کسانیی ، ته  دیموکراتی ، ئاشتیی ، یه کانی تر که نه الیه
  ی ئستا له و سیستمه ڕاستیی ئه  به هنت ، چونکه ڵ خۆی ئه گه له

تی ،  گایه به ره ده!  ، نازانیت ناوی چی لبنیت یه کوردستاندا هه
یی ، دیموکراتی ،  وه ته ی ، نهداریی ، سۆشیالیستی رمایه سه

ڵ  نی شتکین تکه  کوردستاندا خاوه  له ئمه... رخ ، مودرن هاوچه
ور  ک چشتی مجه و وه! چی هیچیشیان نیه موو شتک و که  هه له

  !  وایه
کی   داڕشتنی یاسایه ن که تی وا تبگه کیه  پارتی و یه پویست نیه

 و  وه کاته م ئه وان که ۆی ئه ڕ کوردستاندا ، له  له  و جۆره له
 ،  وه وانه  پچه خر به  ، نه که پانه ی گۆڕه وه ره  ده داته فیانئه

م هزکی سیاسی  کوردستاندا ، به بن له ر هزک ئه وان هه ئه
س و   که بن ، ڕز له ستور ئه چ بۆ یاسا و ده دیموکرات و ملکه

ن ،  وت ناکه کانی تر زه یهس و ال گرن و مافی که کانی تر ئه نه الیه
  ک ئستا نابن که ن و وه ده نن و بیار ئه پی یاسا ملئه به

  .وه کاته تئه کانیان ڕه ته  و سیاسه یه ت بزار و توڕه میلله
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ن   کاربکه یه وه دا ئه م کاته تی له کیه رشانی پارتی و یه رکی سه ئه
واکانیان ،  و ملبنن بۆ خواست و دا وه نه ت ئاشتبکه میلله

ت،  ک میلله ی نه وه  ئه ته یشتووه کار گه دا که  م کاته تیی له تایبه به
تی  سه دژی ده  له  وه م بکاته کانی دنیاش ده یاندنه کوو ڕاگه به

  .سیاسی کوردستان و جۆری کارکردنی
ند دک بنوسم  زانم چه  پویستی ئه  به وه یه م بۆنه ر به هه
 چاکسازیی و پاکسازیی و جوانکاریی  بیر لهی  وانه ر ئه سه له
خۆ و  ربه ک هزکی سه  ڕۆژان وه  ڕۆژک له یه وانه  و له وه نه که ئه

  شداریی له لیستک به یدان و به   مه ئوپۆزیشون بنه
ت  سه بژاردن و ده ڕی هه ن و شه کانی داهاتوودا بکه بژاردنه هه
  ی که گروپ و ڕکخراو و هزانهم  کانی ئه رکرده ر سه گه ئه. ن بکه
تی  رکردایه  پشتر له سه بن که وانه  دایک ببن ، له ن له ڕوه به

موو شتک دان  بت پش هه  ، ئه تیدا کاریان کردووه کیه پارتی و یه
وان  ی ئه ته و سیفه کانی ڕابوردوویاندا ، به  و تاوانه ه  هه بنن به

ڵ خۆیاندا  گه ی دون له وه  ئه هدون و ڕاست نی شک بوون له  به
ت و   میلله  به وه  و بیفرۆشنه وه نه بگرن و دیسان دووپاتی بکه هه
تی کردیان و جارکی تر سواری  کیه  پارتی و یه ن که  بکه وانه ئه
  .وه ت ببنه ری میلله سه

   له خنه  توندیی ڕه  به کانیاندا ، پویسته ه  هه دوای داننان به
ن ، بۆ  تی کورد بکه  میلله رن و داوای لبوردنیش لهخۆیان بگ

  وه  ڕابوردووی خۆیانه ن به که هیچ جۆرک شانازیی نه ی به  وه ئه
ڕیش بۆ  ڕدا و شه پناوی شه ڕ بوو له مووی کوردکوشتن و شه  هه که
   که له م گه کانی ئه ت و کورسی و قات و قکردنی ڕۆه سه ده
شی   باوه  خۆخستنه  له  ، جگه وه وته  لکهزار کوژراوی یان هه ده

سات و   ، تا وای لھات کاره جوه  بیانووی جیاجیا و نابه دوژمن به
  .ماورانیی زۆریش بۆ کورد بھنن

ت و  قیه مان عه هه  به  ن ، مانای وایه که  وا نه مانه ر ئه گه ئه
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  م جاره  ئه یدان و بوام وا نیه  مه وه  دنه وه ی کۆنه فه لسه فه
  وه  له  دوایاندا ڕابکات ، جگه یان ل قبوڵ بکات و به مه ت ئه میلله

و  ر ئه سه ن و به وروپشتی خۆیان بکه یرکی ده  سه پویسته
وشتیی و سیاسییان تیادا  رجی ڕه  مه  که وه  بنیشنه وه سانه که
چی و بازرگان  پیس و ساخته  و پاشه رده جهڵ و دز و  نده ، گه یه هه
  . وه نه که  خۆیان کۆنه له
ژاری  وماو و هه تکش و لقه حمه کی زه می خه  خه سانک بن له که

ن ، یان  که ت نه  سیاسه وانه  ئه کوردستاندا بن ، باشتر وایه
یدان و   مه کی باش بنه یه کرت نوخبه کانیان پاک بت ، ئه ڕیزه
 الی  ت ڕابکشن به ن و ڕای میلله ش بکه ی باش پشکه امهرن به

ستیان ، چی   ده ویته که ت ئه سه  ده  کاتی خۆیدا که خۆیاندا و له
  وه تی جارانه قیه  عه  به رج نیه ت و مه ن بۆ میلله بکه وه   ئه باشه

  . وه تد بکرته... ند و به  و مه  و ڕکخراو و کۆمیته شانه بیر له 
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  بت زانیاریی ، پاراستن و ئاساییش ئه
  !زگای حیزب ک ده زگای حکومیی بن ، نه ده

  

ی  ته سه و ده روشونیی ئه هۆی بسه  به  زگایانه م ده ئه
  ته وتوونه  و که زاندووه کانی خۆیان به ، سنوری کاره پیاندراوه

ن و  یاسا کارناکهپی   به ت ، چونکه ک میلله  ، نه وه ی دوژمنه ره به
ن و  کان ناکه وشتییه بیی و ڕه ده تی و ئه  مرۆڤایه له سه وی مه یه په
 ناوی  کانیان به ته سه ن و ده که  ئه ک بزار و توڕه خه
خسیی خۆیان  رامی شه وه بۆ ئامانج و مه ندی گشتییه وه رژه به
) واگریی هه(ر  واده زگای هه موو دنیادا ده هه له . هنن کارئه به

ک  تن نه  حکومه ربه  و سه یه ناوی جیاجیان هه  که  یه جۆر هه جۆربه
  : له کانیان بریتیه حیزب ، کاره

زان  وتدا و کۆنترۆکردنیناحه  پاراستنی ئاشتیی و ئاساییش له -
  .و دوژمنان

  .کانی تیرۆر و سیخوڕیی الچۆکردنی تۆڕه  قه-
ر و  سکه تنی ماده کانی کین و فرۆش الچۆکردنی تۆڕه  قه-

  .تد...  ، تریاک ، هرۆیین و شیشه ک حه کانی وه ره هۆشبه
 و  وه نانه  نیازی ئاژاوه به   ی که و قاچاخچییانه  کۆنترۆکردنی ئه-

  هننه کی جۆراوجۆر ئه ت ، چه وه کانی ده زراوه تکدانی دامه
  .وه وته

زگاکانی  ده و ئامر و  ی ساخته راگرتنی پاره سه ستبه  ده-
کان و  ها و گرنگه  به  و دۆکیومنت و مۆر و شته کردن بۆ پاره ساخته

پاندنی سزای قورس  می دادگا و سه رده ڕاپچکردنیان بۆ به
  .ریاندا سه به
  ی ، بهیهراو رچوو و ژه سه  کۆنترۆکردنی خواردنی کۆن و به-

  .کان ورهر سن سه ن له که دا کارئه و بواره ی له وانه هاوکاریی ئه
  ت که و ئاتون و سامانی دزراوی میلله  کۆنترۆکردنی پاره -
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ی  وانه  شوازی جۆراوجۆر ڕه کان به رپرسه  به ک له یه ژماره
کی ڕپدراو و  یه گه ی هیچ به وه ب ئه ن ، به که ی وتی ئه وه ره ده
  . بت وه سته ده سمییان به ڕه
م   ئاماژه ن که دا کاربکه و بوارانه لهی  وه باتی ئه  له زگایانه و ده ئه

بات و تکۆشانی خۆیان  موو قورسایی و خه بۆ کردن ، هه
کی  ر و ڕوناکبیر و خه ر نوسه سه  بۆ سیخوڕییکردن به وه نه که کۆده

گرن و   ، گویان لئه وه مانه که له وشتی گه  ڕه ویژدان و به پاک و به
 بۆ  وه نه رزیبکه  ڕاپۆرت و به ن به ی بیکه وه دزن بۆ ئه کانیان ئه قسه
 بیانووی  ناو به ناوبه. کان رپرسه رووی خۆیان ، بۆ به سه

ن و  ده مان ئه که له ر و ڕۆشنبیری گه  ئازاری نوسه وه جۆراوجۆره
ر   سه نه خه ن ، گوشار ئه که  زینداندا توندیان ئه  له یه جاری وا هه

  .وه نه که ویان ل سورئهکانیان و چا ره رنوسه کان و سه ڕۆژنامه
دا  زگایانه و ده  کاری ئه تی چاوک به کیه بت پارتی و یه ئه

 و زووزوو  وه نه ت بکه وڕووی حکومه ره موویان به  و هه وه بخشننه
وایان دابنن و ڕیان  ن و سنورک بۆ کاری ناڕه کۆنترۆیان بکه

 زیندانی   و لهک بفنن ن و خه المار بده  نھنی په ن به ده پنه
  بت به گیرت ، ئه سک ئه ر که هه. ن تییدا توندیان بکه تایبه

ڕی موختاری  سمیی له   ڕه ر بت و پۆلیس به بیاری دادوه
  س پیبزانن که موو که  و هه وه  ئاگاداربکاته سه و که  ئه وه که ڕه گه

  .ش بزانرت که  و هۆی گرتنه  کویه  له که گیراوه
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  کان ییه وه ته  کوردستانیی و نه شهک
  

داموخا و   حوکمی دیکتاتۆر و پیاوکوژی سه2003-04-09ڕۆژی 
ی پدابگرت  وه خسا بۆ ئه باری بۆ ڕه لکی له کۆتاییھات ، کورد هه

   که وه ستی بھنیته ده کانی خۆی و به  نوسییه  چاره ر مافه سه له
  :ک ون ، وهوت کرابو سانکی دورودرژ بوو لی زه

رمی  ر هه کان بۆ سه  داباوه رکوک و ناوچه ی که وه  گانه-
  .کوردستان

  له سمیی ناساندن و دیارییکردنی سنوری کوردستان که   به ڕه-
  .کات ستپده  ده وه مینه کانی حه شاخه

  .ی کوردستان رگه سمیی ناساندنی هزی پشمه ڕه  به -
   ئاو و سامانه ستان لهر سامانی کورد سه  پداگرتن له-

وت و گاز بۆ کورد ، یان کورد به  ک نه کانی وه سروشتییه
ی  وه بت ، باشتر له شی خۆی هه  به  رانه روه کی دادپه یه شوه 

  .ئستا
ری  رانسه  سه سمیی له  زمانکی ڕه   ناساندنی زمانی کوردیی به-

  .عراقدا
ک جینۆساید و  ان وهنفال و کیمیاییبارانی کوردست  ناساندنی ئه-

  .کان ت بۆ قوربانییه کی تایبه یه رخانکردنی بودجه ته
ک  ی عراقدا ، وه  چوارچوه یاندنی کۆنفیدرایی بۆ کورد له  ڕاگه-

  نوس له  مافی بیاردانی چاره م و دواتر داننان به که قۆناخی یه
دن تکر ک منه ک وه وا ، نه ک مافکی ڕه  ، وه وه ن کورد خۆیه الیه
   شیعه  به وه ، به ره ستی عه ی باده وه ته ن نه الیه ر کورددا له  سه به

  .وه و سوننه
تی ڕازیی بوون  کیه کرا و پارتی و یه  هیچیان نه مانه  ئه وه داخه به 

ن و  شداریی بکه نی حوکم به نجومه ئه غدا و له   به بچنه
 دی  وه  له گه ، ج وه نه وانی تر عراق دروستبکه شانی ئه شانبه
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 له  وه رزکرده ستیان به  ده شکاند و یان نه ز و دوژمنانی ئمه ناحه
مووی   هه یی عراقدا که میشه ستوری هه کانی ده  الوازه ئاستی خاه 

ی   و دواتر ماده58ی  تیی ماده تایبه مینژ کرابوو دژی کورد ، به
یار و  م نه بوا ناکهز و  ر کاغه سه  له به که ره  تا ئستاش مه  که140

رچی تا ئستاش  گه جبکرت ، ئه ن جبه  ڕبده کانی ئمه دوژمنه
زانن بۆ  ستور ئه  پشتئه کوردستاندا خۆیان به تی سیاسی له  سه ده

  رکوک و ناوچه ی که الداخستنی کشه جکردن و به جبه
نگاوکی  ر حساب ، هیچ هه  سه  دیته چی که کان، که داباوه

شانیبدات کارکردنی   که وه یه و باره ر نابینیت له خۆشکهدپ 
  !یه  ئارادا هه  له جیدیی 

 له  بووایه  ئه رکوک که ی بارودۆخی که وه  ئاساییکردنه بۆ نمونه
 دا و 2007موزی   مانگی ته رژمر له  دا و سه2007مانگی ئاداری  

چی   ، که ایه دا بکران2007می  که  مانگی تشرینی یه م له ڕفرانده
تیش پی  کیه دا و پارتی و یه فره کران و کوردیان ته هیچیان نه

،  والوه روشون به ی بسه وه یاندن و ڕونکردنه  ڕاگه ڕازیی بوون و له
  وه ته وتووه  گران که مووی به هه هات که  ست نه ده هیچی تریان له

  .ریان سه له
  نه مریکا و الیه  ئستا ، ئه تا  وه دامه وتنی سه م ڕۆژی که که یه له 

کان ، به   ئیقلیمییه ته وه ها ده روه غدا ، هه  به کانی تر له سیاسییه
 و لدانی   وه نه دان کورد تاقیبکه وه وی ئه  هه ک له یه موو شوه هه 

تیانیان  فتار و سایکۆلۆجییه  و ڕه رگرتووه موویانیان وه دی هه
   و پالن و خواسته خشه ندنی نهڕا  بۆ تپه وه ته  خوندووه

یدانی  تی سیاسی کورد بۆ مه سه کانیان و ڕاکشانی ده گوه
کان و  نوسییه  چاره له سه  مه گرتن له ستھه سازشکردن و ده
وتن  رکه دوای سه وتن له رکه  سه  وه و ڕووه توانیویانه له

کمان ب و تور ره  عه ن دی به کورد بکه ستبھنن و وا له  ده به
  !بسوتت
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غدا و   به  له هزه کاتکدا تا ئستاش کاردی کورد به  له  مه ئه
وت ،   کوردستان بیه تی سیاسی له سه ر ده گه عراق و ئه

  .کاری بھنت  شوازی جیاجیا به توانت به ئه
ی،  که  کورد و کشه ی که ڕه و باوه  ئه ته یشتوونه کان گه مریکاییه ئه

ن و  ی یاریی پبکه وه ستیاندا بۆ ئه  ده  له کاردکی باشه
ب  زانن کورد به  ئه کانی تر ، چونکه نه ر الیه رامبه کاریبھنن به به

  کانی خۆی له موو هلکه مریکادا و هه دوای ئه کات به حساب ڕائه
خ  ک پویست بایه مریکاش وه  ئه  ، بۆیه ودا داناوه ی ئه که ته به سه
وافوقدا  تی ته ری سیاسه  سبه وت له یه و ئه کورد نادات  به

   ناکۆکییه  گوێ ناداته نده وه بدا و ئه ره  الی عه دایبشکنت به
کی  یه شوه کان و به  ییه وه ته لتوریی و نه ئایینیی و که

کان،  له سه موو مه ری هه سه  چاره ت که  کورد ئه وخۆش به ناڕاسته
 و بیاریش الی  غدایه  به مووی له  ، هه وه ی کوردیشه  کشه به

عراقییکردن و  ش مانای به مه ئه! ندییه تی ناوه حکومه
کی دوردا نازانرت  یه  ماوه  له  که ی کورده ندییکردنی کشه ناوه

بت ،  ند ئه کانی چه  و قوربانییه وه شکته ر کورد ئه سه چۆن له
  و ڕاستییه کان ، ئه ره ر و توژه تزان و لکۆه تیی سیاسه تایبه به

  وه  ڕۆژی دروستبوونیه وه ، له  مژه  عراق له زانن که باش ئه
  ل دروستبووه ی گه وه وسانه ر زوم و خونشتن و چه سه له) 1921(

  !دراوه کورد نه نکی ڕاست به   ، هیچ به والوه  درۆ به و له
تکیان  وسی میللهن  چاره تی که کیه  پارتی و یه  پویسته وه رئه به له

وڵ و   هه  جیدیی له ستۆی خۆیان ، زۆر به  ئه ته خستووه
 و  کان ی حسابه وه رمدا بن بۆ ڕاستکردنه تکۆشانکی گه

ن  ر الببه سه مومژی له کان و ته سراوه په  هه له سه الداخستنی مه به
  وه توندیی پدابگرن و ئه نن بۆ سازشکردنی زیادتر و به  و ملنه
 میلیۆن 5لکی  الماری گه س ناتوانت په  که  که وه  مشکیانه نه بخه
  !سیی بدات که
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  به  که  یه وه کاریبھنن ، ئه وان بتوانن به  ئه ک که باشترین چه
  ئمه(: (کانی تر بن نه ندیی و الیه تی ناوه مریکا و حکومه ئه

ین   پرسی پبکهکدا یه له سه ر مه  هه بت له  و ئه یه تکمان هه میلله
  .)).ین  بیار بده وه  خۆمانه و ناتوانین له

  ن که ی دانیشتووانی کوردستان ناچاربکه وه باتی ئه وان له ئه
ن  باتبکه  خه وه  جی ئه عراقیی بت و عراقی خۆشبووت ، با له

ی عراقکی   چوارچوه ک کوردستانیی بت له ی خه وه بۆ ئه
  کانی ئمه ییه وه ته  نه له سه و ئازاد و مه دیموکرات  ڕاستینه به

کانی   قوربانی خواست و بیروبۆچوونه ن به یکه  و نه وه بته کانه
ت  سه م ڕۆژی ده که یه له  زان و دوژمنانمان که  ناحه
نن بۆ   و پالن دائه خشه ن و نه که ئه  ، تا ئستا کنه وه رگرتنیانه وه
  کانی ئمه  پیرۆزه له سه موو مه  ههن و مان بده ی ئابوقه وه ئه
ک  کانی وه تییه مایه  که متر له که  و به  وه نه تاڵ و پوچ بکه به

  !ن یرمان بکه تورکمان و ئاسور و کلدان سه
الوی ، ئیبراهیم  یاد عه کانی ئه که دوای یه ک له  یه ته حکومه

  هو  ده وان له  ئه لماندیان که ری ، نوری مالیکی سه عفه جه
  شوازی جیاجیا ، به ژر و به یمانی کورد نین و ژربه هاوپه
ی  وه ندنه وی تکدان و سه  هه  له وه قی شۆڤنیی و تاریکیانه عه
ندی  وه رژه  به ستور له وت ده یانه کانی کورددان و ئه وته سکه ده

ده   ، بۆ سه  بۆ دواوه وه بی بگۆڕن و عراق بگنه ره تی عه شۆڤنیه
رتار و کودتا و  سکه هزی عه کان و جارکی تر به  تاریکه 

  ! کۆکوژیی کورد ونه ست و بکه  ده وه ت بگرنه سه پیاوکوشتن ، ده
مریکا ، تورکیا ،  ڵ ئه گه غدا ، له  به وان له ی سیاسی ئه مه گه

کی  یه رنامه پی به مووی به کان ، هه بییه ره  عه ئران و وته
  ته یشتووه کانی و کار گه وته سکه  دژی کورد و ده وهسیاسی داڕژرا

ی کورد و   کشه نه  بکه که  کشه  دوژمنانی ئمه شک له ی به وه ئه
  وساوه النی چه تان و گه ک میلله ر کورد وه گه  ئه وه رئه به له! ب ره عه
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 و پالنی  خشه ی نه وه تی پوچکردنه مه وڵ و هه  هه  ، له سته و ژرده
باتکی نوی دیپلۆماتیی و شارستانیی  بت و خه کانیدا نه ژمنهدو
ی دوژمنان و  وه گژداچوونه  به  له  بریتییه کات که ستپنه ده

کشن و  ژرمان ڕائه  له که ڕه وا زۆر نابات به زان ، ئه ناحه
ی ئستا و  وه متر له  شتی که ن ڕازیی ببین به که ناچارمان ئه

  انین ، سوپای نوی عراق بای کشاوهز خۆمان ئه کاتک به 
تیی  تایبه  ، به ستیانه به وان مه  ئه ی که و ناوچانه ر ئه سه به
کانی تری  ها شار و شارۆچکه روه کان ، هه  داباوه رکوک و ناوچه که

رم  غدا و هه تی به کانی نوان حکومه ندییه یوه کوردستان و په
  بت بۆ کورد که نگ ئه  دره مه  دهو بت و ئه  خراپ بوون ئه ڕووی له

شی  یی و شیه و گله بۆڵ و گازنده   خۆی و بۆه وته بکه
  .ستپبکات ده

دات   کاردی کورد قوت نه2009کانی سای  هیواین گۆڕانکارییه به 
دوای  وتن له رکه مان سه که له و خری کوردی تیادا بت و گه

تی سیاسییش له  سه ستیبھنت و ده ده وتن ، به رکه سه
 یان  وه مکردنه  که ت به باره ج بنت سه نگاوی به کوردستاندا هه 

ری کوردستانی  رانسه  سه یی که نده ی گه الچۆکردنی دیارده قه
کانی کوردستان  وماوه ژار و لقه  هه ی توژه وه وه ، بۆ ئه ته گرتووه

ن و و بخۆ ی ئه  ساه35دام و حوکمی  ری ڕوخانی سه به له 
 و  وه بات و تکۆشانی ڕابوردووی خۆیانه  خه ن به شانازیی بکه

ی  وه ی ئاشتیی و دیموکراتیی و بنیاتنانه  پرۆسه ش بن له هاوبه
  . کوردستان
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  !تی نیشتمانیی کوردستان کیه من و یه
  

س و تکچوون و  ره  و هه1975زائیری  ی جه وتننامه دوای ڕککه
 کۆتایی مانگی مایس و  ی کورد ، لهی شۆڕش وه شاندنه وه هه
  تی نیشتمانیی کوردستان له کیه  دا یه1975یرانی  تای حوزه ره سه

ئاشکرا   به  بن که ره زرا ، سوریا و لیبیا دوو وتی عه شام دامه
کانیش تا  ستینییه له کرد ، فه ک یان ئه.ن.هاوکاریی و پشتگیریی ی

  .دا  پشانئهک دۆست و هاوکار ، خۆیان ک وه یه ڕاده
ی مارکسیی لنینیی  ه تی ، کۆمه کیه زراندنی یه پش دامه

ی  ه ی گۆڕا بۆ کۆمه که  شاخ ناوه  دواتر له بوو که کوردستان هه
تا  ی ناوبراو بووم  ه ندامکی کۆمه من ئه. رانی کوردستان نجده ڕه
 مانگی تشرینی  عس ئاشکرا بووم ، له تی به ی الی حکومه و کاته ئه

 ماڵ و حاڵ و  ستم له رچوو ، ده رمانی گرتنم ده  دا فه1975می  دووه
وێ   له  تازه ک که.ن.تم بۆ سوریا بۆ الی ی گرت و هه کار هه
  . وه وێ مامه  مانگ له13ی  زرابوو ، ماوه دامه

بات و   خه  له ه شانی هاوڕیانی کۆمه م شانبه که پش هاتنه
وسا  ئه. ستم هات کردم  ده ی له وه تکۆشانکی بوچاندا بووم ، ئه

 ،  که   سروشتی ڕکخراوه بوو له وستی ڕون و ئاشکرام هه من هه
بوای من وا . ی که تییه رکردایه ی و جۆری سه که فه لسه ڕباز و فه

کانی   کۆنه  ڕکخستنه بت به دان نه  درژه ه بت کۆمه  ئه بوو که
گرت ،  نه ڵ خۆی هه گه وانیش له هو بیری ئ فه  لسه کان ، فه سته شه
ڵ بت ،  کۆمه کی به تییه رکردایه ی ، سه که تییه رکردایه سه

  .کشت ردا نه سه دیکتاتۆریی تاک بای به
ی   ، نزیکه وه  خۆم بینییه وه ته قییه و عه  سوریا به ی له و کاته ئه
سای ند ساک پش  تیدا بووم ، چه  ڕیزی کوردایه  ساڵ بوو له19

رم بووم و ورگی خۆمم  رگه رخۆش و سه کی سه اللییه  ، جه1970
ری و ماورانیی و قوربانییدان  وه کوره! دڕی ئه ر هه سه له
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 شام منیان  ی له وانه له. بات و تکۆشانی من بوو می خه رهه به
ر ماندووبوون و   سه خسته ستی ڕزی نه سیان ده ناسی ، که ئه

 نان و ئاو و  توت من به کرد ، ئه یرمیان ئه ر سهڕابوردووی من ، خوا
گیر کرابووم ،   گۆشه خنه وست و ڕه ر هه سه وانم ، له رگی ئه جلوبه

 برینکیان   ، به وه کانه گرانه ز و چاره حه ی نا  خانه فیاندابوومه
بوو ، زۆر کاری  ئه شی خۆیاندا که زوو ساڕژ نه  له زانیم له ئه
سوڕا  ئه  من هه  به ی سوریا که وه ره  و ده وه  ناوه وو لهب تی هه کیه یه

 و ڕوویان  وه کرده ئه من نه وان الیان له  چی ئه کرا ، که جئه و جبه
تدا   سیاسه  له سپارد که سانکی تریان ئه  که دا و به ئه من نه به 
 شام و ڕابوردووشیان جی متمانه   هاتبوونه  بوون ، یان تازه تازه

کرد  ئه  منیان ئاگادارنه که  مانگه13درژایی  به . بوو  شانازیی نهو 
پیان   ، هکی ڕاستوچه وه بوونه ی کوردان بۆی کۆده و شتانه له
  ! ک جاران بیت وت وه مانه ئه: یانوت رمدا هنابوو و ئه سه به
  . بۆ من زۆر قورس بوو ویش ئه
من و فریان  کرد له   ئهسک تیژیان ر که  هه  ته یشتایه میان بگه ده
  رگیز له  هه  من بن که  به و شتانه  ئه وه  پشته کرد له ئه
سکی  که  و نابت به  وه بییدا جی نابته ده نگی ئه رهه فه

  ش و پیس و بتامانه  ڕه و وشه ر ئه گه ر بوترت ، ئه تکۆشه
ر  هه. اتک  کان پیسئه ڕه  الپه وه  دنیاییه وا به بژم ، ئه هه
ندامانی  تیی ئه تایبه به( بۆ شام  ت بھاتایه  کاری تایبه سک به که

  .وه ڕۆیشته  ، تا ئه هشت من پیبزانم   یانئه ، نه)  ه کۆمه
 سوریا بووم ،   من له دا که  مانگه13و  کوردیی له کورتیی و به  به 

ڵ  گه ر له گه رم ، ئه سه المار درام و هرش کرایه   ناشیرین په هنده
  وان له ئه. وه ستایه وه  ئه غدا نه وا تا به  ، ئه سکی تر وا بکرایه که

سیان  دان که شتاکانیش ، سه  تا کۆتایی هه وه ڕۆژی دروستبوونیانه
ت و پارتی و   الی حکومه ڕاند و ناچاریانکردن له رپه  ده یه و شوه به

کک بووم   یه ، منیش وه کانی تر بگیرسنه  کوردستانییه حیزبه
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و  ره  و به وه لم بپچمه لوپه ی ناچاریان کردم جانتا و که وانه له
ش مانگی   شه م که ستپبکه  ڕێ و ژیانکی نوێ ده ومه نداو بکه که
 دی خۆمم  کرد و کارکی به  ی کرکارییم ئه وه هۆی ئه می به  که یه
  هم دوایی ک تا بی ناخۆش بوو ، به وت ،  که ست نه ده
ما ،  ی ئابوریم نه  و کشه وه وت و بوژامه ستکه م ده ریی رمانبه فه

  .وه شامه وت و گه ژیانی منیش گۆڕانی تکه
کی سیاسیم  تی هیچ الیه نداو بووم ، دژایه  که ی چوار ساڵ له نزیکه

  بوو که ردا هه ک براده یه ڵ ژماره گه م له وه گۆڕینه کرد ، نامه  ئه نه
وێ بوون،  ی له  کورده و ژماره تی بوون ، ئه کیه  یه  بهر یان سه زۆربه

یداکردن هاتبوون ،  په  بۆ کارکردن و پاره  که وه وه  هۆی ئه به
مووان  ت و تکا هه  سیاسه دایه  ئه  گویان نه نده وه ئه
  .بوو کتردا هه ڵ یه گه کی باشیان له ندییه یوه په

ر  زگای داپۆسنه  ده نداو به  که کانی عراق له  باوزخانه
ن دکتۆر ڕوشدی  مه  یه له. ڕۆیشت  ستیان زۆر ئه ناسراوبوون و ده

کان بوو ، به   کۆنه  کۆمونیسته له گیان تیرۆرکرد که  د به حمه ئه
  کرد ، خۆی مامۆستا بوو له  ی ئه غدا قسه ئاشکرا دژی ڕژمی به 

نی  مه  یه و لهی وت  وه ره  ده ی سلمانیی و دوایی چووه زانستگا
مک  کرد ، ده  وێ کاریئه کانی ئه  زانستگا  و له وه خواروو گیرسایه

کان   پیاوکوژه عسییه و به دوای ئه. مناسی و پیاوکی ئازا بوو بوو ئه
کی  یه رکرده  سه مامی یان تیرۆرکرد که عید حه یت سه  کوه له
  .وستین بو له  ڕکخراوی ڕزگارییخوازیی فه ر به تحی سه فه
یان چاالکیی زۆری  که ته فاره کگرتووش سه بیی یه ره  ئیماراتی عه له
 و کاری  وه ک جاسوس و سیخوڕیان بوکردبووه یه بوو ، ژماره هه

  خۆیان له ر به  کانی سه  هۆی سیخوڕ و خه به. کرد  خۆیانیان ئه
تادا گویان  ره سه له . زانی  ر من ئه سه موو شتکیان له سوریا ، هه

ر و  رم و سه  سه ریان کردبووه دا ، سه و دواییه م له  من ، به دایه نه
شیانزانی   کاتکدا ئه  له  مه ئه. فرۆشت  ڕیان ئه دمیان گرتبوو ، شه
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  .م که ت نا من دانیشتووم و سیاسه
  ومه وروپا بکه و ئه ره نداو جبھم و به ر حاڵ ناچاربووم که هه به 

  .بوو م چاریشم نه بوو ، به وروپا نه ی ئه چاره  زم له ڕێ ، خۆشم حه
وروپا و سوید و   ئه  هاتبوومه وه نداوه که ی له  وه هۆی ئه پشتر به 

  رئشه ب سه  ئاسانیی و به وا به  شونی خۆم ، ئه وه ڕابوومه گه
پاش مانگ و .  دامکوتا کجاریی لره  یه ی سویدیان دام و به ڤیزه

و   ئه ییم کرد که ر به نا یس ناساند و داوای په پۆل نیوک خۆم به
وانیش منیان ناونوس کرد و   زۆر زۆر ئاسان بوو ، ئه کاته

  .رگرت کیان لم وه یه ند ئیفاده رخانکرد بۆم و چه رکیان ته پارزه
  وه کمانگرته کانی خۆمدا یه اللییه  جه ره ڵ براده گه  سوید له  له لره
 که 1983تا کۆتایی سای  . کتر دابابووین  یه مک بوو له  ده که
ستیپکرد ، من  غدا ده تی به ڵ حکومه گه ی له وه  نزیکبوونه تی کیه یه
 هاوکارییانم   پاره ر باش بوو ، به یاندا هه گه ندییم له یوه په
وست و ڕاو  کرد و هه  یرمیان ئه ر خوار سه وان هه م ئه کرد ، به  ئه

داندا   کاتی ئیفاده پیان خۆش بوو له. بوو ڵ نه د بۆچوونمیان به
پۆلیس هیچ کارکی : موت  منیش ئه! تیم کیه الی پۆلیس بم من یه

 هۆکاری ئابوری و  س به دان که  سه  نیه و ڕۆژانه وه به
  !ن ر ناکه ت هه  و باسی سیاسه م وته  ئه ڕژنه   ئه وه یداکردنه نانپه

ک  خۆ و ئازادبم وه ربه سکی سه که منیش  چ زیانکی تیادایه ،
  ن؟ که  ؟ بۆ فری درۆم ئه وانه ئه

توندیی  تی ئاشکرا بوو ، به  کیه  یه-عس  وتووژی به کاتک که
ڕی   شه ئوه:  و پیانم وت وه ستامه رگرت و دژی وه وستم وه هه
  تان به که و خه ی ئه  ڕۆه کی زۆر له یه عستان کرد و ژماره به

ر   هه ن؟ باشتر نیه  هیدان ئه سوکاری شه  که  ئستا چی به!کوشتدا
  وه  ئه مه  بۆ کوردستان؟ ئایا ئه وه ڕنه گه غدا دایبکوتن و نه  به له

ڕ بۆ   و شه ڕتان کردووه ڕدا شه پناوی شه  له  ئوه نت که یه ناگه
 جارکی تر خونم  م قسانه تیی خۆتان؟ به وتی تایبه ستکه ده
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   به وه پشته ستیان هات له   ده رچی له وانیش هه  و ئه  کاسه هو ڕژایه
کانیان  ندامه خستم و ئه  کیان دوائه یه ی قسه ر جاره منیان وت و هه

ر  گه ن ، ئه تم لبکه فره  و نه وه بنه من نزیک نه له  دا که  هانئه
 پارتی ، ئای شۆڕش ، حیزبی شیوعی ،  ر به سانکی سه ڵ که گه له
ت  نانه دا ، ته  وانیان لم ئه  ، خرا مۆری ئه سۆک منیان بدیایهپا

چی   ، که وای منی پرسیوه  سوید و هه ته خزمی خۆم هاتووه
 من   چاوی به  که تیان پکردووه ناعه بوهتانیان بۆ کردووم و قه

کانی  ک ئاشکرابووین و ڕاستییه  یه ی له و کاته وت ، تا ئه که نه
  . بۆم باسکردووه

کی  یه  شوه ر به  ، هه وامیان پرسیوه کی تریش هه خه کاتک که 
ی من  وه  بۆ ئه  ، گوایه رم کردووه سه یان له ناشیرین و بتام قسه

کان   کۆنه ره م براده المدا ، به ت به  یه س نه ن و که گیر بکه گۆشه
کیان  ایهب رحه  مه دڵ ورده ناسی ، نابه  کترمان ئه  مژ بوو یه  له که
  مه تا ئستاش ئه کردم و   ئه تییان نه م هاوڕیه کرد ، به  ر ئه هه
  !اللیین ر ئسقان جه  تا سه  وانه  ، چونکه ئه وامه رده ر به هه

  ت و خه شره ک عل و عه تی وه کیه رانی یه مژ بوو براده له 
ر  گه و ئهکرد   فتاریان ئه ت ڕه  شارستانیه کانی دور له وتووه دواکه
ری دنیایان   ، ئیتر سه بووایه  دڵ نه یان به که ره رامبه وستی به هه
بوو ، چرای   ری چاویان تاریک ئه ک ، به  یه وه هاته  لئه

ڕوا ، چاویان   و شاخ و گویان لئه وه کوژایه  یان ئه وه بیرکردنه
  نهوت که  ئه) لم کورم ناپارزم شه(ریان   پشتی سه ڕییه په  ئه
  . وه کرده  ئه ی نه که نجامه  ئه وا و بیریان له المار و هرشی ناڕه په
کانی  ندامه ڵ ئه گه  له زانیوه یان نه وه ری نزیکبوونه رگیز هونه هه

ی دیان شکاندوون ، ڕاویان ناون ،  وانه خۆیاندا ، له
بت کارکی وایان  الماریان داون ، هیچ نه ڕاندوون و په ریانپه ده
 و  وه ک دۆست بمننه  وه وه مه نی که  الیه  ، به ڵ بکردنایه گه له
  . دوژمن بن به نه
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ی  وه ئه(، دروشمی  وه  تییه کیه م ڕۆژی دروستبوونی یه که یه له 
باو ) ین که  ی دوژمندا حسابی بۆ ئه  خانه بت ، له  نه ڵ ئمه گه له

غدا و  تی به مهی حکو که ندی وتووژه روبه  سه له: بووه ، بۆ نمونه
ر شخ موس   نوان کاک عومه وته ک که یه ، کشه) 1984(تی  کیه یه
تی  کیه و یه) بی سیاسی ینک کته ندامی مه ر و ئه زرنه دامه(

 کاک  بووایه   ئه   گوایه ی شتک که رباره  ده وه نیشتمانیی کوردستانه
زانی و   نه ڕاستی و به م ئه  ، به جبکردایه ر بۆیانی جبه عومه
 و  وه ناوه تی له  کیه موو یه  هه وه ر ئه سه له. یکرد  ژری و نه چووه نه
و،  الماری ئه پوتن و په  جنودان و قسه وتنه ی کوردستان که وه ره ده

   له مه  ، ئه رمانکردووه یانوت ده  یان پوت و ئه ر قسه الی منیش هه
   ، چونکه بووه ر شخ هه مه عو تی پویستی به کیه نیا یه کاتکدا ته

کانی  کان و سیاسییه  سۆشیالدیموکراته تی به کیه و توانی یه ئه
 و  ڵ ڕۆژنامه گه نییان بۆ سازبکات له سوید بناسنت ، دیده

  .یدابکات یان بۆ په  میلیۆن کرۆن پاره کانیاندا و به تلڤیزیۆنه
 دا 1986 سای هر شخ موس ل  ، کاک عومه الماره و په ر به رامبه به
 شاری ستوکھۆم و خۆی   بۆ کوردان سازکرابوو له  کۆڕکدا که له
تی  کیه  یه  له ی داوه  ئیستیقاله یاند که  ، ڕایگه برد  یئه ڕوه به

  وه تییه کیه  یه ندیی به یوه نیشتمانیی کوردستان و چی تر په
  . ماوه نه

ب هیچ   چووم بۆ ئران و به1989سای : کی تر یه نمونه
بی  کته ندامی مه  ڕاژان و چاوم به ئه ستکی سیاسی چوومه به مه

خسییم  وت ، کارکی شه ریم سنجاریی که  کاک که سیاسی پارتی ،
رمیی  گه  نزیک بوو ، به  وه وانه  له  که  ئورمییه بوو له هه

  و کاتانه ئه. گرت ری نه م سه که م دوایی کاره تییاندام ، به یارمه
  وه تی بیستییه کیه وێ بوون ، یه ی کوردستانیی له ره رانی به نونه
  ! موو جارکی تر میزاجیان تکچوو ک هه  ڕاژان و وه ته  چوومه که
  وه نکه س و هیچ الیه  که ر چی هیچ ئیلتیزامکی سیاسیم به گه ئه
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کرد و   من نه  پرسیارکیان له وه  الی خۆیه تیش له کیه بوو ، یه نه
ی من،  و کاره ر ئه سه  خر بوو چوویت بۆ ڕاژان؟ له رێ کاکه ئه: بن
 4ی  زگای ئیتالعاتی ئرانیی بۆمیان تچاند و ماوه الی ده له 

 بۆ سوید،  وه ڕمه یانھشت بگه  و نه وه ئران هشته مانگ منیان له 
   به بووایه   ئرانیش ئه رچوون له  ده  مه رده و سه  ئه چونکه
  . بووایهت قه موافه

دکتۆر (تاران  تی له  کیه کانی یه ندییه یوه رپرسی په به کاتک که 
: وتی! وه و ڕووی بوومه ره  سوید و به کجاریی هاته  یه به!) موشیر
  ! و پیانکردم خشه بمبه!  دت وانه تی ئه قه ره  ک ده کاکه ،
  سوکارم کچکیان بۆ خواستم که  که1986سای :م ی سیه نمونه
شمه  تاران بوو ، به یان لهمام دوو برای پ بوون له رگه   
فا  وشیروان مسته  کاک نه تاوه ره  سه له. تی کیه تی یه رکردایه سه
م دوایی   منیش سوپاسم کرد ، به ی خری تیادا کردبوو که قسه
  واته(رلین   به خۆشیی هات بۆ ری نه سه  بۆ چاره  که1987سای
یاندبوو ، تکیاندا و  س خراپ تیانگه ک کهند هه) وشیروان نه

  !لمیان تیژکرد
  و ژنھنانه ی ئه ه ریکی مامه  سوید خه  له ی ساک لره ماوه

ریک  ر خه  هه مان شوه هه  ئران به  سوکاری منیش له بووم، که
زار دۆالرم   هه5ی  جکرد و نزیکه یم بۆ جبه که تا ئیقامه بوون ، 

 باشیی ڕۆیشتن و  کان به موو کاره  هه و ساه ی ئه ماوه. رجکرد خه
کمان  یه کرد و هیچ کشه   ئه که ناو تلفۆنم بۆ کچه خۆشم ناوبه

م ، دواجار که   هیچ حیزبکدا کارناکه یزانی من له  بوو ، ئه نه
ی بۆ  م و بلیتی فۆکه بکه واوبوو ، ویستم خۆم ئاماده موو شت ته هه 

من !  بتبینم  بۆ ئره ره وه! ن تۆ ناناسمم: پ وتی بنرم ، له
سوکاری تۆ باش  که! وه  سویده ک به م نه که   ئه وه  شاخه شانازیی به

  .تد... و! مدا گه بوون له نه
بوون ،   جی خۆیاندا نه بوون بۆ من و هیچیشیان له  تازه مانه ئه
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 ی س مانگ ماوه! یان تکدابوو که کی بویژدان کچه دیاربوو خه
  هاته یتان نه لی شه  که چی له ومدا ، که  هه و کچه ڵ ئه گه له

  وه مه ست بکه بوو من ده وه مووی بۆ ئه  هه رییه و شانۆگه ئه. وه خواره
  !تیدا کیه ڵ یه گه  کاری سیاسی له به

کانمدا ، ناچار بووم  وه  هه بووم له وتوو نه رکه سه کاتک که 
  . وه  و لی جیاببمه وه شنمه بوه ن ههکا ه و مامه موو ئیقامه  هه

ست  تی ویستیان ده کیه سکی دیاری ناو یه ند که  چه وه دوای ئه
بووم و  م ڕازیی نه ن ، به ڕۆی بکه وپه  و پینه وه که  ناو کاره نه بخه

  ی سوید له  کار ترازابوو ، باوزخانه  کار له بوو ، چونکه سودی نه
کاک ... وه  ئاگادارکردبووه م لره اری بگانهزگای کاروب تاران و ده
 بوو ،  جیانه  نابه فتار و کرداره م ڕه س ئاگای له شرکۆ بکه

  .بوو وستی باشیشی هه هه
وت  ستکه چیتان ده: ـم  تی ئه کیه رانی یه  براده  به وه یه م بۆنه به
ن و  که  هی زوم ئ تا که  من دا؟  تان له و زیانه م کاره؟ بۆچی ئه له
  ن و وازناهنن؟ ده  المارئه په
ییم نوسی  ڕه  الپه کی دور و درژی یانزه یه  دا نامه1988-01-04  له

رانی  فتاری براده ر کردار و ڕه سه فا له وشیروان مسته بۆ کاک نه
  ...ک  خه ڕفرۆشتنیان به المار و شه سوید ، په تی له  کیه یه

یدون  ره  کاک فه چاوم به چووم بۆ ئران و   که1989سای 
وشیروانت   بۆ نه  که تم بینیوه که نامه: وت وتی بدولقادر که عه

  . ناردبوو
 تلفۆن  م به م بۆ ئران ، براکه که شته  پش گه و ساه ر ئه هه
ر شتک بیت لتی  مای هه  ته خوا به به ! چۆ بۆ ئران مه: وتی

و  پرسی ک ئه لم نه ئران  چوومه م که  به... ن ده  تکئه
  !رچوو ویش ڕاست ده ی ئه که ی کردووه؟ و قسه شانه ڕه هه

رکی  چواالن ، براده  قه الل له ردانی مام جه  دوای سه2005سای
ریم  ر و دی حسن که  سلمانی سه بی سیاسی ینک له کته مه
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رمانی  سه کاکت له : گرتبوو ، پی وتبوو)  براکانی منی کک له یه(
  ره و براده ر ئه هه! ین که  وت بۆی ئه  کات؟ چی ئه  بۆ وا ئه! یوهنوس

 الی مام  ته یویست بزانت بۆچی چوومه  وی و ئه  که وتبووه کچ که
اللم  ردانی مام جه سه: م بینی و وتم ره و براده من خۆم ئه! الل جه

 و  کردووه  و ڕزی زۆری لگرتووم و داوای هیچم لی نه کردووه
   له  لره کرد ، بۆیه  ئه چی بوای نه که.   نیه ڕوه یش بههیچ

 بۆ  وه  من ڕاستکردبووه ت مائیلکی کافامی له ستۆکھۆم خه
  .الل ، بزانت  م بۆ الی مام جه  ردانه و سه کانی ئه ی ڕاستییه وه ئه
رگیز  م هه  خۆی و خزانی الی من ناسراوبوون ، به که ت مائیله خه

ک   تلفۆنی یه وته و که ئه! بوو نوانماندا نه  هاتوچۆ لهتلفۆن و
  کرد له  شدار ئه شی به که ره ک و جاروبار هاوسه ر یه سه له

   موو به  خۆی وا پشانبدات که مدا و گوایه گه کردن له قسه
  ! هاوڕش هاوڕترین دۆست دۆستر و له له ! نوانماندا ناچت

مای هیچیش  ته  و به   نیه ڕوه شتک به هیچ  یاند که ویشم تگه ئه
  ی چونکه که ت مائیله بی سیاسی و خه کته ی مه ره و براده ئه. نیم

  ب مۆڕان و زیادتر له کدا و ده ڵ خه گه خۆیان ڕاستگۆ نین له
ک  کی تریش وه ن خه گه   ، ئیتر وا تئه یه موچاوکیان هه ده

ت مائیل ، وردورد  ری خه برادهک  یه ڕبوونی ماوه دوای تپه! خۆیانه
کوو ئستا   ، به وه کرده ر تلفۆنی نه ک هه  و ئیتر نه  دواوه کشایه

ش  مه  ئه وا دیاره!  نوانماندا نیه ک له بایه رحه ش مه ر جاده سه له
   به وشته م ڕه  ئه یه رنا ک هه گه ئه! یداکردن  نانپه  له جۆرکه
  ب بکت؟ کی قه یه عانه
کتر   یه وه  مناییه  له بی سیاسی که کته ی مه ره و براده ر ئه هه
  وه یی پیامدا هاته زه  من سوتا و به  سلمانیی دی به ناسین ، له  ئه

   ئاگاداری کردم که وه کانی خۆیه  هاوکاره کک له  ڕی یه و له
   سلمانی پ له ی من له که تاڵ و ڕوته تاڵ و حه  به  ماه یه ئاماده

زرنت و  رشی بکات و بۆمی دا بمه ل بکات و فه لوپه که
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  !وه بیازنته
   سلمانیی ناژیم و به ی له وه هۆی ئه  من به  یه وه شی ئه که ڕاستییه

م و  ردانک بکه ر سه گه ند ساک جارک ئه ساک یان چه
  م بایی ده که موو ماه  هه وه رئه به  بۆ سلمانی ، له وه ڕمه بگه
و  ر به رامبه به... زانی  ی ئه وه ویش ئه  شتی تیادا نیه و ئه قه ره وه

   چاوم به  و وتم که وه دا سوپاسم بۆ نارده سه و که  من به تییه پیاوه
بی  کته  مه خۆشم له. ین که  ئه  قسه وه یه و باره وت له کاک فن که

زانی   ئه : توت و سوپاسم کرد و پمو  که که ره  براده سیاسی چاوم به
   که وه ته ی ڕزلنانم پکردووه  من ئیستماره ند ساکه چه

 و  وه  ناوه ک له یه  و ژماره وه گرته  ر ئه دیب و نوسه ند و ئه رمه هونه
ن  ی من ناکه وه م ئه  ، به یان پباوه تییه و یارمه ی وت ئه وه ره ده

ر هۆی  به ڕاونراوم و لهمن کاتی خۆی : ها وتم روه هه! نگی نیه و ده
ر   سه وه ڕمه  بگه یه قم هه رکراوم و هه م ده که زیفه  وه سیاسی له

شیاندا هیچ  مه له! ربگرم نی خۆم وه ده قی مه ی خۆم و هه که کاره
  !ردووکیشیانم کردووه داوای هه! دیار نیه

ندامی   تلفۆنم بۆ دوو ئه وه  سویده  له سته به و مه ر بۆ ئه هه
  توانین ده  ئه: ککیانم وت به یه. تی کرد کیه بی سیاسی یه کته مه

  ین؟ بکه وه قسه ک پکه  خوله دوانزه
  !  و کاتم نیه ک زۆره  خوله ده: وتی
  ی چۆن؟ ئه: وتم
الی : وتی!  بکات یدا قسه که ربازه ڵ سه گه رک له فسه ک ئه ر وه هه
  !باشه:  ، وتم وه ره سر تلفۆنم بۆ بکه عه
 دوو  کانم له موو قسه  ، هه وه تلفۆنم بۆ کرده سر که   عهالی

: م؟ وتی که  زانی بۆچی تلفۆنت بۆ ئه ئه:  و وتم وه کدا کۆکرده خوله
ختک ئازار و   ژیانی سیاسیدا نه م ، تۆ له که نا ، وتم یه

ت  باره  سه یه زمونکی باشت هه م ، ئه دووه! ناخۆشییت چشتووه
کانی  که دوای یه ک له  یه ته پشتر حکومه! ک نی خهکرد ه  مامه به
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گرت و ئازار و   سکیان ئه که  که  وه عسیشه  به عراق به
پاش . دا   ، حوکمیان ئه یانکوشتایه ر نه گه دا ، ئه  یان ئه نجه شکه ئه
ر   سه وه بوو بچته کرا و مافی هه  ی ، ئازاد ئه که واوبوونی حوکمه ته

ب هیچ  ی ، به که ی ، خوندنه که زیفه ی ، وه کار و کاسبییکه
  ته تیدا بووم و هاتوومه کیه  زیندانی یه  من له وا بزانه. رجک مه
  یه وه  ئه که پرسیاره! م که  نی خۆم ئه ده  و داوای مافی مه وه ره ده

  ؟ وه ربگرمه کانی خۆم وه نییه ده  مه  مافه  که یه ئایا مافم هه
  . ئا بوو ، منیش خرا خواحافیزییم لکرد ویش به ی ئه که مه وه

  وه  مژه ویشیان له  ئه بی سیاسی که کته ی تری مه که ره براده
 و نرخی  ڕزه سکی ئاکادمیی و ڕۆشنبیر و به ناسم و که ئه
بوو ، پاشان خۆی   نه وه  ماه  تلفۆنم بۆ کرد له  و که کی الیه خه

مان کرد و   قسه وه ک پکه  خوله40 ی تلفۆنی بۆم کرد و نزیکه
 و  کردنم نیه وت کاتی قسه منی نه مان کرد ، به  باسی کۆن و تازه

  وه  هاتیته م جاره ر ئه گه ئه: ت وتی نانه ته!  و نازانم چی مه له په
 بت و  ر ئمه سه کت له رجییه موو خه بت هه  بۆ کوردستان ، ئه

  .ربچت تۆ دهتییش بۆ  بت بیارکی تایبه  ئه
الل   مام جه سکی نزیک به ڵ که گه م له و دوو تلفۆنه پار باسی ئه

مای هیچ   ته بت و به ستکم هه به ی هیچ مه وه ب ئه کرد ، به
  !وه وتبته الل که م مام جه  ده که  قسه وا دیاره! شتکیش بم

د و مام  حمه سکی نزیکی مامۆستا ئیبراهیم ئه  که1976سای
ری گشتیی  به ڕوه ندازیار و به  خزمی منیش بوو ، ئه ل کهال جه

 شام و  کگرتوو ، هاته بیی یه ره  ئیماراتی عه ک بوو له کۆمپانیایه
ڵ  گه بوو له تیی هه  حساباتی تایبه و پیاوه ئه.  وه ند ڕۆژک مایه چه
الل و   ، مام جه وه ریانه سه بوو به تی زۆریشی هه پیاوه! دا ماه بنه
ل گواستیانه رۆخان لههی خۆیان وه  هۆتبۆ ما .  

ت بۆ زیاد  که  موچه اللم وتووه  مام جه به:  منی وت ڕۆژکیان به
 زۆرم  یان بۆم زیادکرد که  لیره100ری مانگ  بۆ سه! ن بکه
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بات و تکۆشانیشم  ی خۆم کرد و خه  چاره تفم له! پناخۆش بوو
  کک له تکۆشانی خۆم ، یهکی  ر هاوڕیه گه ئه! وت رچاوکه به له
کی کۆنی شاخ ، مام  تی ، هاوڕیه کیه ری یه زرنه ی دامه سته ده
  وا به ، ئه یان بدایه  تییه و یارمه ب پوتن ، ئه الل خۆی به جه

 هیچ  سک که م که بوو ، به   زۆرم پخۆشئه وه ییه دنیا
  وه  ، له ووهب  نه وه ختی ئمه  تکۆشانی سه کی به ندییه یوه په

 ، خزمی منیش بوو ، هات   بوو ماه ری بنه براده  دۆست و   که زیادتر
واویی منی  ته  به  وه ئه!). تی بوو پیاوه که (ی کرد  و کاره ئه

ئا :  وتم وه ر خۆمه به  له تی بوو ، بۆیه بریندارکرد و بۆ من سوکایه
، پاداشتی ی من   ساه19بات و تکۆشانی   پاداشتی خه یه مه ئه

  !مان که ماه ری و قوربانییدانی خۆم و بنه وه کوره
  کک له  ڕی یه وه ، له ردانی کوردستانم کرده  سه2006سای 
تی جارانی  قیه  عه کم نارد بۆ هرۆ خان ، به یه  نامه وه کانیه خزمه

 مایان و ڕزیان  ته ی چوومه ند جاره و چه شام و تاران و هی ئه
بوو ، بۆ   مووی س چوار د ئه ویش هه  ئهلگرتووم ،
رچووبوو   ده وه وانه  مای ئه  له ک که یه ی قسه وه ڕاستکردنه

 و  یانراوه  تگه ه  هه و به  ئه لمنم که ی من و ویستم بیسه رباره ده
  وه  وا بیری کردبته نگه یویست من ببینت و ڕه م نه به! ڕاست نیه

وت شتکم  مه  م و ئه که  ندی خۆمدا ڕائه وه ژهر دوای به من به  که 
  !وت ستبکه ده
زمونی سیاسی خۆم  ر ئه سه  و له  بۆ دواوه وه ڕمه مک بگه ر که گه ئه

 کراوم ،  ه  چۆن مامه م که کان بکه سته بت باسی شه  بنوسم ، ئه
و  شک له  به الل به تی و مام جه کیه  تا ئستاش من یه چونکه
 1964سای . کرد  یانئه کاندا پیاده سته  شه  له زانم که   ئه هت سیاسه

رپرسی  مان کاتدا به  هه  زانستگای موس و له خوندکار بووم له
تی قوتابیانی کوردستان بووم و به  کیه کانی یه موو ڕکخستنه هه

ژر ئازار و   ڕۆژ له45ی   گیرام و ماوه وه کی خۆمه یه ه هۆی هه 
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  وت و به س چاوی پمبکه هشت که  یانئه ا بووم و نهد نجه شکه ئه
 ، پاش  وه ترییه  دوو مه  ژورکی دوو به نیا خزاندبوومیانه ته

   و گشتیی و له وره  بۆ زیندانی گه وه  گواستمیانه وه لکۆینه
 و  وه وێ مامه ند مانگک له نیایی ڕزگارم بوو ، چه زیندانی ته

چووم  م نه رکوک ، به  که له)  أمن الدولة( دادگای  دوایی دامیان به
  چووم و به ر نه  ، هه وه ر بانگیان کردمه و جارکی تریش هه

بوونی خۆم  ب ئاماده ربووبووم ، تا دواجار به تیش به فاله که
وه  وه هۆی ئه به . رچوو مری گرتنم بۆ ده حوکمدرام و ئه) غیابیا(

 وتکی تر  وێ ، یان له ی له وه  ئران بۆ ئه  ڕامکرده 1965سای 
میان  م ساواک گرتمیان و ئیفاده به مشورکی خۆم بخۆم ،

رمیان کرد و  سه ستبه  ده  شاری سنه یان له گاکه  باره رگرت و له وه
موو  ک زیندانیی و هه کرد ، نه  م ئه گه ی میوانیان له ه مامه
ڕان و   بۆ گه وه ره  ده چوومه  ڕۆژ ئه کشام و به   فکیشیان ئه سره مه

گید   عه و کاته ئه. وێ بۆ پشوودان  بۆ ئه وه ڕامه گه  ڕۆ ئه دوای نیوه
) رپرسی لقی چواری پارتی بوو پشتر به( مامۆستا بوو  سدیق که

وت   ڕکه ری بارزانیی بوو یان به ئیتر نازانم نونه(بوو  و ناوه  له
ت  ڕ حکومه  شهی وه ستپکردنه دواتریش پاش ده). وێ بوو له

ت  ر پارتی نه گه ، ئه)  حله( پارزگاری شاری بابل زراند به دایمه
  !ت ت مائیلی خۆمان بوو الی حکومه خه
  مانه کوڕم ئه: گای ساواک و وتی  الم بۆ باره گید سدیق هاته عه
تگرن و توشی   زنیت؟ نازانیت ئه به  تۆ چۆن سنور ئه! تن وه ده

گید من مناڵ نیم و خوندکاری  کاک عه: بیت؟ وتم   ئه کشه
...  هاتووم بۆ ئره ند نه ماوه زانستگام و ڕاونراوم و بۆ شایی و زه

  . ڕوانبه  بۆ الی خۆمان و چاوه وه تگنه دواجار وتی ئه
   سور هاته  جامانه وتۆمۆبیلکی پ له ند ڕۆژک ئه پاش چه

  .مان سواربه گه رموو له گای ساواک و وتیان فه می باره رده به
  . ڕێ وته و گوندی ساوجی که ره  به که وتۆمۆبیله ئه



  !ی مۆ و سبه دون ، ئه.. تی نیشتمانیی کوردستان  کیه یه
 

   
یمدازمونی سیاس  ئه ک له یه ند وستگه چه 58  

ندی   گو گای خۆی هنابووه وسا خوالخۆشبوو بارزانیی باره ئه
ی پنجوین ، وا   ناوچه  ئران له-ساوجی نزیک سنوری عراق

ی  وه ب ئه وێ فیاندام ، به له.  ئران بوو ر به  سه که بزانم گونده
کانی  ره فسه کان و ئه رۆکخه  سه کی زۆر له یه ارهژم. هیچ بن
لی والی  ر عه وت خوالخۆشبوو تایه  ڕکه به. وێ بوون شۆڕش له

 مای خۆیان و  مناسی و منی برده   پشتر ئه وێ بوو که گ له به
کرد ،   مان ئه  پیاسه وه  پکه ڕۆژی ئاینده. میوانداریی کردم

ر به  کسه و ڕوومان هات و یه هر تروشیی به هاب ئه بدولوه عه
می  ریک بوو وه خه! اللییت تۆ جه:  منی وت  ق به کی ڕه یه شوه 

  قت نیه هه! هاب بدولوه عه: ر پیوت م کاک تایه ، به وه  مه بده
اللیی و   جه مه رده و سه ئه! نگ بوو ویش بده وه ، ئه ریه سه به
کرا    ، ئه وه کتره نی یه خو چووبووه ستیان نه الیی هشتا ده مه
  ! وه یته سک بده موو که رچی هه رپه به

  سر ، بارزانیی له و عه مه کی ده ڕۆیه دوای دوو ڕۆژ و پاش نیوه
و  ر بینی و وتبووی ئه ڵ کاک تایه گه  منی له وه تره  مه50دوریی

  .یاندبوو وانیش تیانگه ؟ ئه  کیه ر ڕوته سه
و  ر له ر بوو ، هه به  خه و به  شه  بهنوست و   ڕۆژ ئه بارزانیی به

ی  وه ره زیری ده  وه-ر وێ بووم ، هنری کیسینجه من له دا که  کاته
زیرانی ئران ،  رۆکوه  سه-یدا باس هوه میر عه مریکا و ئه ئه
ی خۆیان  وه  گوندی ساوجی ، کۆبوونه ردانی بارزانییان کرد ، له سه
کی زۆر  یه  ژماره یه وه و کۆبوونه  ئه، دوای وه  ڕانه ڵ کرد و گه گه له
 ساوجی و  رداپۆشراو هاتنه وتۆمۆبیلی سوپای ئرانیی سه  ئه له

  .وه ڕانه گه  گرت و ئه  کانیان دائه باره
 خوالخۆشبوو  ی گوندی ساوجی جبھم ، داوام له وه پش ئه

   ڕوو له گی گۆ کرد که حمود به ر و خوالخۆشبوومه موالزم تایه
  وه سمیی بچمه  ڕه تیم بدات و به ی یارمه وه رزانیی بنن بۆ ئهبا

مان بۆ   کشه وه ئه: مدا وتبووی وه پیان وت ، بارزانیی له . ئران
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ند  خۆشی دوای چه.  بۆ شونی خۆی وه ڕته کات ، با بگه  دروستئه
کداری خۆی ،  ک چه یه ڵ ژماره گه ی داو له که سپه ڕۆژک تاوی ئه

بی  کته کانی بای مه  هزه و کاته ئه. ساوجی جھشتگوندی 
پاش ( بۆ کوردستان  وه ڕابوونه دان گه مه  هه  له سیاسی تازه

 گوندی سیاگوزی شخ  و چووبوونه) ڵ بارزانییدا گه وتن له ڕککه
ند  مه باسی ما ی عه قه ڕه فید و دۆه حمودی حه تیفی شخ مه له

  .پکان رکه ئاغای سه
ند المدا بۆ   گوندی حاجی مامه دا بۆ سلمانیی ، له وه انهڕ  گه له

ومین ئاغای  مه تاح ئاغای حه کانم ، خوالخۆشبوو فه الی خزمه
 من  وێ بوون و پی زانی که کانی له رگه نۆڕک ، خۆی و پشمه

کترمان   یه  ئمه-وت کرد چاوی پم بکه  زیئه هاتووم و حه
 و پیاوکی جوامر بوو ، زۆر ڕزی  منیش چووم بۆ الی-ناسی  ئه نه

کرد   زیئه مان کرد و حه  قسه وه کی دور و درژ پکه یه لمگرت و ماوه
یشتنی خۆم  پی تگه م ، منیش به یاندا کاربکه گه  و له وه بمنمه

یانوت چۆن ورات   یر بوو ، ئه کانم پیان سه  و خزمه وه مم دایه وه
ڕ   باوه  و به سه ر که  ، هه وتووه راپم نهشتی خ: وا بیت؟ منیش وتم

  .و بیروڕای خۆی
کانی   قوڕه  و خانووه  ڕی گۆیژه ند ، له دوای گوندی حاجی مامه

  وه  شاری سلمانییدا و دیسان خۆم شارده  به وه  خۆم کرده وساوه ئه
گا و   و باره وه  خونرایه1966یرانی   ی حوزه29یانی  تا به 

وه  وسای من ئه ی ئه کشه.  وه دایه ریان هه  سهڕکخستنی ئاشکرا
  ندک له ک کارمه م ، یان وه  خوندن بده  به توانی درژه  مئه بوو نه 

 له دادگاوه حوکم  چونکه م ،  زرم و کاربکه ک دابمه جگایه
شم  که ر بوو ، ڕکخستن و حیزبه سه مری گرتنیشم له درابووم و ئه

و  ند مانگکم به چه. ر من  سه پرژانه  ئه  و نهمی خۆیاندا بوون  خه له
 خوالخۆشبوو  غدا و ڕووم له  به ر و دوایی چوومه سه  برده یه شوه

تی   پیاوه ریف نا که نوانمان زۆر خۆش بوو ،  لی شه حیلمی عه
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وسای  رۆککۆماری ئه  الی سه یانده نگی منی گه م کرد و ده گه له
  وه الی خۆیه ویش له   ئه ف کهحمان عار بدولره عراق ، عه

ی  که خشی و حوکمه رکرد و منی به رسومکی جمھوریی بۆم ده مه
  م له که  الی ڕخستنه  هیچ جۆرک له م به مه ئه. رم البرد سه له

  .کرد شاری سلمانیی ، باس نه
  زرا و پویستیان به ی سلمانیی دامه  زانستگا1968سای 
کانی  رپرسه به   ندک له هه. بوو ند هه ه کارم کی زۆر له یه ژماره
ندامانی لقی  بی سیاسی و ئه کته ندیی و مه ی ناوه کۆمیته

منیش . سوکاری خۆیان زراندنی خزم و که  دامه وتنه سلمانیی که
ستکورت بووم و حامان ش بوو ، باری ئابوریمان   خزانکی ده له

  ن که تیم بده هکانم کرد یارم ره  براده داوام له. شوا بوو
 من  ک به هات و وه  م ئه که  قسه یان به چی گاته   که،زرم دابمه

  رۆکخ و کوڕه گ و سه به ره  ده بن زانستگا شونی کوڕه
کک   من یه و کاته رجک ئه  مه به!  و خواردنی تۆ نیه نده مه وه ده

  .کان رمه رگه  سه روشه کان و ده  چاالکه سه  که بووم له
 خوالخۆشبوو  غدا و ڕووم له شیان چووم بۆ به مه ناچار بۆ ئه
رۆکی زانستگای   سه تی کرد و به شیاندا پیاوه مه  له حیلمی نا که

  .زرنت  دامبمه وت که
رگی برای  مه وسا من و کاک حیلمی و کاک روشدی جوانه ئه
  وه وانیشه  ڕی ئه بوو ، له کی توندوتۆمان هه ندییه یوه په
ج  ره ال فه ومینی مه مه ئیس حه ڵ خوالخۆشبوو ره گه ندییم له یوه په

تی خزانی   زۆر یارمه وه  الی خۆیه ویش له  ئه زۆر خۆش بوو که
 کۆلجی  کی ترمان ویستی له  برایه تیی که تایبه ی دا ، به ئمه

زیری  ڵ وه گه و له ربگیرت و بخونت ، ئه غدا وه پۆلیسیی به
نوانیان زۆر خۆش ) هاب ماد شه حه(ی عراق  و کاته رگریی ئه به

رگرتنیان  سی تری دا بۆ وه یان که ی من و ده تی براکه بوو ، یارمه
  .غدا  به ربازیی له کانی پۆلیس و سه  کۆلجه له
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بوو  تی هه  خزمایه  که وه وه  هۆی ئه رک ، به  براده مه رده و سه ئه
د ، خۆشی کۆیی بوو ،  حمه ڵ مای مامۆستا ئیبراهیم ئه گه له
  بی سیاسی بوو ، له کته ندیی بای مه ی ناوه ندامی کۆمیته ئه
کانی لقی سلمانیی بوو ،  رپرسی ڕکخستنه مان کاتدا به هه

   ئمه  که وه وه هۆی ئه ویست به   ئه کی تری نه یه ی من و ژماره چاره
 پاشقولی  وه پشته ژر و له  زانی ، ژربه  پ ئه  چه موو خۆمان به هه

سکی دووڕوو بوو ، خۆشی زۆری   من گرت ، که زۆری له
چی  زانی ، که  ئه بیی نه ره ب و زمانی عه کته مه خوندبوو، له  نه
کرد    ئه وه  منه ندیی به یوه  په وه رانه  دزیی براده شدا به وه ڵ ئه گه له
 زمانی  لهربگم ،  ندک ڕاپۆرتی بۆ وه م و هه تی بده  یارمه که
  وه  زمانی کوردییه  له وه شه وانه پچه  بۆ کوردیی ، به وه بییه ره عه

ربازیی و   چاالکی سه ندیی به یوه مووی په بیی و هه ره بۆ عه
  مه ران به  با براده تکایه: وت  منی ئه بوو ، به   هه وه رگه پشمه

ر  گه یی ئهڕاست  به چونکه)! ندامانی لق بوو ستی ئه به مه(زانن  نه
ی   و قسه  هه کرد به  وا لیان ئه  ، ئه یان بزانیایه وه ران به براده

رزیی و  هۆی لوتبه ندکیان به   هه خست ، چونکه  زۆریان دوائه
ناو وتاری  ناوبه.  خواخوای شتکی وایان بوو وه زلزانینه خۆبه
دا  مه رده هو س له  گۆڤاری ڕزگارییدا که   له وه نوسی بۆ بوکردنه ئه
 ناوی   و به وه کرده  ئه کانیان بۆ ڕاست نه ه وانیش هه چوو ، ئه  رئه ده

 بن ، ئا  که که  خه ی به وه  بۆ ئه وه کرده   بۆیان بوئه وه خۆیه
  .رپرسکی شاری سلمانی  ئاستی ڕۆشنبیریی به یه مه ئه
   وه1970ی  ی ئازار11یانی  ی به وه دوای خوندنه  له ره و براده ئه
وێ دایکوتا ، ئیتر  غدا و له  به پانی سیاسی ون بوو ، چووه  گۆڕه له
له  ی دوایی که بیستم  و سانه تا ئه  ،  وه دایه نه ریھه سه
ی   پله  و ئستاش به زراندووه تی گشتیی دایانمه رایه به ڕوه به
  !زیر مانشین کراوه وه
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  !قرارۆک کۆماری ع م بۆالی سه که ردانه سه
  
  

موو وتکی دنیادا ، بۆ   هه رۆککۆمار له ردان و بینینی سه سه
کانی وت ،  وره  گه رپرسه کان و به  بیانییه دیپلۆمات و شانده

کی  م بۆ خه  ، به وه سته ده دات به  و زوو خۆی ئه کارکی ئاسانه
به   یه  جاری وا هه  که وه  پشه ڕوانیی زۆر دته تر ناونوس و چاوه

ی  وه ئه. نت خایه  ، زۆر ئه وه رۆکه کانی سه رنامه هۆی چوپیی به 
و  بت ئه  ئه وه مه نی که  الیه رۆک بکات ، به ردانی سه وت سه یه ئه

ی ڕازیی  وه ی بزانت ، بۆ ئه که  ئامانجی چوونه بیناست و له
  . بچت بۆ الی سه و که  ئه ببت که

  الل ببت به ی مام جه وه  دا ، پش ئه2004 پاییزی  له
  مه  حه-م   کوردستان بووم ، براکه رۆککۆماری عراق ، له سه
وتبوو بۆ کاری خۆیان و پی  و که چواالن چاوی به  قه  له-عید سه

 ،  ر پتخۆشه گه  و ئه وه ته ردان هاتوومه سه  من به  وتبوو که
  ک دوو ڕۆژه یهم  ویش وتبووی ئه وت ، ئه کات چاوی پتبکه زئه حه
 کاتی   که وه وه هۆی ئه ستت ، منیش به   ، با لم بوه رم قاه سه

وت  که  بۆ سوید و ڕکنه وه ڕامه  و گه وه مامه بوو ، زۆر نه دکتۆرم هه
  .بیبینم

کم  یه  نامه وه  ڕی پۆستی ئلکترۆنییه  دا له2005مانگی ئابی  له 
   له وه کانی خۆیه  ڕاوژکاره کک له ی یه  ڕێ رۆک نوسی و له بۆ سه

ی  فته یشت و دوو هه ستی گه  ده م کرد به گه تی له  پیاوه غدا که به
  رۆک ڕازیی بوو که  و سه وه یشته مم پگه یل وه  ئیمه  به برد که نه

   و له وه  خۆکۆکردنه وتمه  که  ورده منیش ورده. وت چاوی پمبکه
رم کرد و پاش  فه  دا سه2005ی م که تای مانگی کانونی یه ره سه
   شاری سلمانی ، تلفۆنم کرد که ند ڕۆژک پشوودان له چه
نگیان بۆ لدام و  وکیان زه برد شه کی نه یه فته هه. یشتووم گه

ببم بۆ  یانیی ئاماده  ی به10ین کاتی ئاگادارمیان کرد بۆ سبه
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-12-13ڕۆژی . نچواال  قه  بچینه وه  دوامدا و پکه ی بن به وه ئه
و  ئه.  ڕێ وتینه  دوامدا و که  کاتی دیارییکراودا هاتن به  له2005
تی  عوه  ده م بوو به که بینی و چوونه الل منی نه  مام جه ڕۆژه

سکی  کانی و که  ڕاوژکاره کک له ڵ یه گه ڕۆ له نانخواردنی نیوه
  .تر

کانی  بژاردنه  ڕۆژک پش هه  ، واته2005-12-14ڕۆژی 
   دوامدا و چووینه  به وه نی نیشتمانیی عراق ، هاتنه نجومه ئه
برد  وێ دانیشتم و زۆری نه ی ئه که  میوانخانه چواالن و له قه

  رۆک ڕۆیشتین که ی سه که و نوسینگه ره ی هات و به که ڕاوژکاره
الل  بینیم مام جه.  دور بوو وه که  میوانخانه ترک له  مه50ی  نزیکه
ر  سه  له که یوانه  هه ی خۆی و له که ی نوسینگه وه ره  ده ته هاتووه
   منی بینی له کات و که ڕوانی من ئه  و چاوه ک دانیشتووه یه جۆالنه

خرهاتنی  رمیی پشوازیی لکردم و به  گه سا و به جی خۆی هه
  ی خۆی که که  بۆ نوسینگه وه زۆر پش خۆی دام بۆ ژووره کردم و به
نتر بوو  مه ته و به  ئه ، چونکه) تم کشا جاه خه(ش بوو بۆ من ناخۆ

  !رۆککۆمار بوو و سه من و ئه له 
موو  وێ بوو ، هه  و کامرای تلڤیزیۆن له وه  ژوره چووینه 

م  ده ی به که  نوسینگه له. یان تۆمار کرد که دانیشتنه
 ، رۆککۆمارم لکرد  سه  پیرۆزبایی بوونی به وه ، وه خواردنه قاوه
 منی کرد ،   له ی که رمه  گه و پشوازییه ها سوپاسی ئه روه هه
 منی  الل له ی مام جه و ڕزه  ، ئه وه  بیگمه وه  ویژدانه ر به گه ئه

ردانی  ی وتکی بیانی سه وره رپرسکی گه ر به گه گرت ، ئه
ستی   ده  ڕوه گرت ، جارێ له ی من ڕزی ئه نده وه ر ئه  ، هه بکردایه
یت   ، چی ئه ره م سه  به م چاوانه ، به: ری و وتی رسه  سه خسته

م داوای هیچم   ڕاستییدا من زۆر سوپاسم کرد ، به له. م بۆتی بکه
 بۆیم ناردبوو ،  م که که شکی نامه  به رچی له گه کرد ، ئه نه

تی من بدات ،  بت یارمه سک هه  که ر تاکه گه ئه: نوسیبووم
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  .سی تر نا ۆت بیت و کهم خ که زئه حه
کی  چاو خه  له رۆککۆمار دانیشتم که ک الی سه  خوله40ی  ماوه

  وه ره  ده سی تر له یان که  ده تردا زۆر زۆر بوو ، چونکه
کانی   کۆنه وتنه  حسابی چاوپککه کرد و منیش به ڕوانییان ئه چاوه

!  وه ه ه ه وتمه یاندا که مه م له سانی پشوو چووم بۆ الی ، به
ری   سه ی نیه وه ی کاتی ئه که  حوکمی پۆسته و به  ئستا ئه چونکه

مام : واوبوو وتم  ته که که  چل خوله کاتک که. خۆی بخورنت
 بۆ  ره وه: ویش وتی کردووه؟ ئه واو نه کانم ته زانیت قسه الل ، ده جه
  بۆ  زیادتره وێ ماوه و له ند ڕۆژک میوانمانبه  غدا و چه به

  .کردن قسه
. و دانیشتبووم س باسم وروژاند ی الی ئه که ند خوله و چه له
تا ئستاش    نی بوو که مه با و سوته ی ئاو و کاره میان کشه که یه

  وخۆی به یوندیی ڕاسته ی په وه هۆی ئه  به  یه ترین کشه وره گه 
  :کدا و وتم گایه ر کۆمه هه  له  یه  هه وه ژیانی هاووتییانه

   و کۆمپانیای بگانه وه م کشانه ست ئه ده نانت به  ت ئه میلله
ر  گه با دابنن ، ئه ی ئاو و کاره ن کارگه که ست ماچئه ده

تی و  یه له ک په خه: ویش وتی ئه! رجبکرت وپولیان بۆ خه پاره
. ڕۆیشتم ری نه سه و و ڕۆژک ناکرت ، ئیتر منیش له  شه  به وه ئه

  :تممیان و دووه
نوان   له یه  هه وره کی گه زانیت بۆشاییه ئه .. الل مام جه

   ، ئمه وه  پبکرته  پویسته ر و ماوه تی کورد و جه رکردایه سه
کانی   بواره زاین له کی پسپۆر و شاره  خه ک له ریایه نی ده خاوه

نی  تد ، خاوه... ت تی ، سیاسه یه ئابوری ، یاسا ، کۆمه
دیب و  ر و ئه  سیاسی و ڕۆشنبیر و نوسه زۆر لهکی  یه ژماره
م  موو حیزبیی بن ، به  هه مانه  ئه رج نیه ندین ، مه رمه هونه
  ! یدان  مه ربگیرت و بھنرنه توانرت سودی زۆریان لوه ئه
بوو ،   دی نه دیاربوو به. بوو ووتۆی نه مکی ئه یاندا وه مه له
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  : وتم میان که م بۆ سیه به
ستمکرد  هه! یه  پشوودان هه  و پویستت به  دیاره ماندووبوونت پوه

  وه بوو له ستکی خراپم نه به  من مه نده رچه پی گرژ بوو ، هه
  ی که وه رئه به م کرد و له که و قسه ندی ئه وه رژه  بۆ به زیادتر که

  ی لهن مه سک ته ر که زانم هه ژیم ، ئه وروپا ئه  ئه  له ند ساکه چه
ناو   ناوبه ڕاسته. کرت ڕی کرد ، ئیتر مانشین ئه  ساڵ تپه65

م   ، به وه مننه کانیاندا ئه  پۆسته کان له نه مه ته سیاسییه به
الل پی  ر مام جه گه یان ئه مه ر ئه سه له. موویان نا و زۆریش نا هه
 ،  وه ره ده  یکردمه ی ئه که  نوسینگه  پاڵ له وا به  ئه بووایه یب نه عه
  !ر خواش بۆ خۆی بزانت دوایی چی پوتووم گه مه
می  کی که یه الل ، ژماره  الی مام جه چنه  ئه کی تر که خه
ر   سه نه  داواکانیان بخه ن که وه وانی تر فری ئه ربچت ، ئه لده

وی و خانوو ،  ستھنانی زه ده  به  له  بریتییه زک که  کاغه پارچه
تد ، ...  وه کردنه  ، خانووتازه  ناوماڵ ، ژنھنان ، پارهوتۆمۆبیل ، ئه
یان بیری  وه یان نابت و ئه وه بت و ئه یان ئه مه ئه: ت ویش ئه ئه

 – 10ی   ماوه  له یه و شوه به... یان بابمنت و وه  و ئه وه ینه که لئه
هی وا ! کات ری خۆی سوک ئه کات و سه کدا ڕازییان ئه  خوله15
: یوت   ئه  که ر خۆم گوم لی بووه وبه مه ند ساک له وو چهب هه

  !ین رجیبکه نارد خه ری نه فته خۆ دوو ده!  با بوا کوڕه
وت و  ستکه  ده الل بیرم له  الی مام جه  من چوومه ڕاستییدا که له 
   و پایه بوو پله  نه وه  و بۆ ئه کردبووه تیی خۆم نه ندی تایبه وه رژه به

  بوو که م هه ندک کشه ی هه وه پاڵ ئه ستبھنم ، من له ده بهو پاره 
ی زۆریش  ندک قسه کرد ، هه ئه جیان نه ی خوار خۆی جبه وانه ئه
ک  یه ڕه ند الپه ر چه سه  و له وه الی من کۆبووبوونه  له  بوو که هه

شکی   به م که یدا باسی بکه گه کرد له زم ئه تۆمارم کردبوون ، حه
  .ڕژم یانئه ن ئستا هه انهو ئه
تیی  تایبه  ، به  ردانه و سه بوو له  زیادتر ئامانجکی ترم نه وانه له
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  ندام نیم له ی ئه و مانایه م ، به ت ناکه  سیاسه  وه1977سای من له
سیش ناتوانت خۆی داببت  حیزبک و ڕکخراوکی سیاسیدا ، که

ی   ژیانی ڕۆژانه ندیی به یوه ت په  سیاسه ت ، چونکه  سیاسه له
 من  بوو که م جار نه که  یه مه  ، ئه وه له  ، جگه  یه  هه وه موومانه هه
ناست و   من ئه وه کانه سته  شه م ، له الل بکه ردانی مام جه سه
 زانیبتی  ر وتک که  هه ت له  سیاسه دوای وازهنانیشم له له

  . ردانم کردووه  دوامدا و سه تی به منی لم ، ناردوویه
 شام المدا ،  وروپا و له چووم بۆ ئه  ئه وه نداوه  که  له1980سای 

یان  ه عس توژه کانی به نگییه  جه  فۆکه  بوو که و کاته ئه
  . وه وته هید و برینداری ل که ک شه یه  ژماره بۆمبباران کرد و

  هل). عید  سه مه حه(ی من بوو  کان براکه  برینداره کک له یه
خر  هیدبوونی هاتبوو ، دوایی وتیان نه وای شه پشاندا هه

 کارک چووم  دا به شته و گه ر له هه. یه خانه سته  خه  و له برینداره
ری ئازیزم خوالخۆشبوو شازاد  براده.  وه ڕامه ممان و گه  عه بۆ

تی  کیه کانی یه ندییه یوه رپرسی په  شام به وسا له  ئه سائیب که
: ڕت ، وتم گه  دواتا ئه الل به  کویت؟ مام جه  تۆ له وه ئه: یبوو، وت
وه بۆ  ب تلفۆنکردن چووم بۆ ماه به. چم بۆ الی بووم و ئه  نه لره
 الی  رۆکی ئزدییان له گی سه حسین به زان بوو ، میر ته مه ڕه. الی

ید  هید موالزم سه ها شه روه هه  ، وه خوارده ی ئه دانیشتبوو قاوه
عیدی برام   سه مه دانی حه  پیاهه وته خرهاتن ، که پاش به. ریم که
وت و  الل خۆشی ئه  و مام جه  تا ئستاش نوانیان خۆشه که

ندامکی  ، هیچ ئه   وه وه ی ئه وانه  پچه  ، به تی زۆری داوه یارمه
ک  یان ساڵ وه  ده  که وه ته کردووه و نه بی سیاسی الی له کته مه

یاندا  گه بۆ مردنیش له!   بوو وه  دوایانه و شاخانه به ویی لهک بزنه
رت و   کنوش به وت که سکیان ئه  که وانه  ئه دیاره! بوو

رگاکانیاندا  ر ده به خۆریان بت ، له ستنده چۆکدابدات و ده
: الل وتی مام جه. عید ناکرت  سه مه  حه ش به وه ئه  ،  وه بکوزته
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:  ، بۆ ناچیت بۆ تاران بۆ الی؟ وتم یه خانه سته  خه  و له شکور باشه
ممان چووم بۆ   عه  له ن ، چونکه م ناده م ڤیزه م ، به که زئه حه
ت   ڤیزه ئمه: وتی. یاندام م نه  ، به تی ئرانیی بۆ ڤیزه فاره سه

جکرد و منیش  یان جبه که وان ڤیزه دواتر ئه. گرین رئه بۆ وه
  . تاران کردم بۆ که شته گه

وتنی   چووم بۆ ئران بۆ چاوپکه1989جارکی تردا ، سای  له 
تی بوون و  کیه ی یه رگه  پشمه ک که دوو برا و خوشککم و زاوایه

  یشتبوو که کم پگه وای پورزایه ها هه روه  ئران ، هه ڕیبوونه په
هید  دا شه بجه ه  کیمیاییبارانی هه ی له که ره خۆی و هاوسه

و  له. رهاتووه سه کانیان چییان به مویست بزانم مناه ووبوون و ئهب
  یی خۆی پشاندا که الل جوامریی نواند و ئاماده شدا مام جه جاره
  گوایه(ش ،   ڕه  قاسمه بی سیاسی له کته  مه تی من بکات له عوه ده
عیدی   سه مه ی حه  ڕگه  له مه ، ئه!) شکنم یان نه که ر قسه گه ئه
تی و پارتی توشی نوچدان و  کیه  یه  بوو که و کاته  بوو ، ئه وه رامهب

سوپاسی . وه ک نزیکببنه خه کرد له  زیانئه وتن بووبوون ، حه که
   ئرانین و پویست به موومان له  هه ئمه: اللم کرد و وتم مام جه

پاش . ین گه تی ئه  خزمه تکدا به رفه ده ت ناکات و له  عوه ده
عیدی برام   سه مه لی و حه ید عه ری سه ک من و کاک عومه یه ماوه
 20  ی که که جلیسه ویش خۆی و مه ردانیمان کرد و ئه قز سه  سه له
سان و ڕزی زۆریان لگرتین  رمان هه به بوون ، له س زیادتر ئه که

  .ر سه  برده وه و کاتکی دور و درژمان پکه
ری   تاران ، کاک عومه گک ، لهند مان  جارکی تردا ، دوای چه له
و  مدا بۆ هۆتل و ئه  دوای من و براکه لی نارد به ید عه سه
  . مای خۆیان و بووین بۆ نانخواردن له تی ئه عوه  ده ڕۆیه نیوه

 کامرا و بۆ   به چواالن که  قه الل له ی من و مام جه که دانیشتنه
 گیران ،  ی که نانهو و ڵ ئه گه مووی تۆمارکرا له تلڤیزیۆن هه

الل  وا دیار بوو مام جه. یانگرت رشیڤدا هه  ئه  و له وه کرایه بونه
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دڵ  ی به  که نجامی دانیشتنه کرد و ئه  من ئه ڕوانی زیادتری له چاوه
  ی من به که مه  من کرد و وه ی له وه  پرسیاری مانه بوو ، چونکه نه

  ڵ مندا ، به گه یاندا له مه لهو  توانم بم ئه ئه. بوو و نه دی ئه
  :ی وه رئه به دا چوو ، له ه هه
ک جاران  وم کرد ، وه ردانی ئه ک دۆستکی درین سه من وه: م که یه

  .سی تر نا ر حسابی که سه و له
  ناه  که کات که کی جۆراوجۆر ئه  خه  پشوازیی له ڕۆژانه: م دووه

ز و دوژمنی  ر ناحه کیان هه هی ن و ژماره ده کان پشانیئه ئاسمانییه
  !کوردن
  ژیم ، ترم خواردووه وروپا ئه  ئه  له  ساه30ی  من نزیکه: م سیه
اللدا  ک مام جه سکی ناسراوی وه ڵ که گه ی خۆم له ی ونه وه له

  ئمه. دی و بدی باشه کار و نه رزه سکی هه  بۆ که  وه  ، ئه وه ببینمه
 سواری  مان به م وته کانی ئه رپرسه هکان ، ب زیره یان جار وه ده

وت   ڕکه  ، من خۆم به ردا بینیوه فه نه مه ناو شه بایسکل ، یان له
م  م له م وته زیرانی ئه کوه رۆ موو سه ت و هه که مله شای مه

وانک یان   پاسه  که و جگا بینیوه  و ئه و جاده پان و ئه گۆڕه
  . بووه دواوه دووانیان به

غدا،  میش ویستم بچم بۆ به م و دووه که  جاری یه کاتک که: م چواره
الل خۆی  ی مام جه ر پشنیار و قسه سه رگایان لداخستم ، له ده

 بوو  وه ش بۆ ئه مه دا ، ئه ده م نه وه و هه رنا من ئه گه بوو، ئه
  .م و هیچی تر واوبکه کانم ته قسه

الن زانرا ، توانج و چوا ی من بۆ قه که ردانه  سه  به کاتک که
  وته  نانی که رێ وه ئه :وانه ، له وه  وته ر گوێ که ی زۆرم به قسه
دوایی پاش ! وه کشه  یه بوو به! رچوو ی بۆ ده بیتاقه!  وه ڕۆنه
 و  تیلکه نگه و ته ر ئه بوو ، هه  هیچ دیار نه ڕبوونی ساک که تپه
مام :  وتبوویان هخۆش و بویژدانان سکورت و کافام و نه فه نه
وتن   قسه وتبوونه  ، که کردووه ت و هیچی بۆ نه داوه الل ڕووی نه جه
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ر حسابی  سه ندکی تر پیان وا بوو من له هه.    من له پاشمله به
  وه و ڕیه وت له مه الل و ئه  الی مام جه ته و گروپی تر چوومه کوتله 

  .وت ستبکه م و شتکم ده بازرگانیی بکه
ش زیادتر هیچی  وه بوون ، له  هیچیان ڕاست نه مانه ڕاستییدا ئه   له

  .نا  ئه وه  تاریکییه نگیان به کی بویژدان تفه  خه بوو که تر نه
 دۆست و  ک له یه چواالن ، ژماره کانی دوای چوونم بۆ قه ڕۆژه
یانویست   و ئه گرتم  رجاده ڕایانئه  سه  سلمانیی له ر له براده

کردبوو  تی منیان نه عوه رگیز ده  هه ندکی تر که ن ، ههشتک بزان
  تکردن ، له عوه  ده وتنه وان ، که ی شه  ، یان بۆ یانه وه بۆ ماه

 من  و ڕۆژانه  الی مندا و ئه  به وه ندک بایاندایه سویدیش هه
  !خورام  ئه وه هری ماره  ژه ت بووم و به سکی شیرین و تایبه که
  وه پرسییه  منیان نه سیان له  ، که وانه  ، ئه وه ی ئهم ساک دوا به

گران بووم الیان و تلفۆنکیشیان  سکی چاره ک که یه و تا ڕاده
خۆیان  له  بت که  کانی خۆم نه  کۆنه ره کرد ، براده ئه بۆم نه

ش   ڕاستییدا دنیاکه له! بوون ره موو ته وانی تر هه گۆڕابوون ، ئه نه
کان  تییه یه  کۆمه ندییه یوه  په .ماوه ک جاران نه و وه  ئستا گۆڕاوه

 گران و  کی مادیی و هیچی تر ، شته ندییه یوه زیادتر گۆڕاون بۆ په
  .ماوه کان باویان نه نرخه به
کردن ،  خوی ئه سوید سۆشیال به له  ناسم که  رک ئه ند براده چه

ن ، بزیان  که ئه ر قسه فته  ده ند و به مه وه ده  تازه ته ئستا بوونه
  یبه  پیان عه وه ، بگره نه ک من بکه کی وه  خه ت ال له نایه
  تن له  توژکی تایبه مانه ئه. ن مانانیش بکه بای ئمه رحه مه

  نیا له ییدا نقوم بوون و ته نده  گه  له واریدا که گای کورده کۆمه
 ئاشکرا   ، به وه هرئ به می خۆیان و گیرفانی خۆیاندان ، جا له خه

 چاویان ،  ته ڕیوه قیان په  ، عه که وتووه  دواکه که  خه ک له یه ژماره
دارن ، سیستمی  رپرس و پاره  به  که یه وانه ڕوویان له

  رن که تیده  کوردستاندا یارمه تی و ئابورییش له رایه به ڕوه به
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  .ن هدا ڕابک وانه دوای ئه  و به  وه نه ندک وا بیربکه هه
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  غدا  به ردانی شخ عوبدوی بارزانیی له سه
  

 زانستگای سلمانی دوو جار منیان پاوت بۆ خوندن 1974سای 
   دیراساتی کوردییدا له ککیان بۆ دکتۆرا له ی وت ، یه وه ره  ده له

  .نسا ره فه ئابوریدا له  وی تریشیان بۆ ماجیستر له  ت و ئه سۆڤیه
  سه و که تی خوندنی با ئه زاره  وه بووایه  دا ئه که ردوو جاره  هه له
ن  وسا ڕی پبده ن و لی دنیا بن ، ئه ری خۆیان بده  فیلته له

وش  ن و له رجبکه ی بۆ خه که  وت موچه  له  و لره وه ره  ده بواته
  .فی بکشن سره ی وت مه وه ره ده له 

 ،  دایه غدا و گوم نه وتم بۆ به که  نه که ان دوای کارهمی که جاری یه
  جبوونی م و جبه رده  به ته  کۆسپ نایه یشتبووم که وا تگه
 ڕیان  سک بووم که  که  من تاکه وه وانه  پچه م به  ، به ره مسۆگه
  .وه ره ده دام بۆمه  پنه

یشتم   ئیتر تگهغدا و  به وتم و بۆی چوومه م دوای که بۆ جاری دووه
 ڕکخراو یان  ربه عسیی ، یان سه  به بت بووبیت به  یان ئه

بت  حیزبکی کوردیی کارتۆنیی بیت ، یان پاپشتکی باشت هه
  .وه ره  ده ت بۆ خوندن بچیته ر حسابی حکومه سه ی له وه بۆ ئه

  .بووم  نه وانه کک له منیش هیچ یه
میل  ، خوالخۆشبوو شازاد جهرگ  مه ری جوانه وت براده ڕکه به 

ویش   ، ئه یه  شتکی وا هه غدا بوو ، باسم بۆ کرد که به سائیب له 
الی بزانین  چینه   ئه: ناسی و وتی  خوالخۆشبوو شخ عوبدوی ئه

  . کات  چیمان بۆ ئه
 الی ، منی  ت بوو ، چووینه وه زیری ده  شخ عوبدو وه و کاته ئه
 زۆر جوامر بوو ، ڕزی زۆری لگرتین و  ڵ ئمه گه و ناساند و له به
ند  زیری خوندنی با و چه  تلفۆنکردن بۆ وه وته که
  وه کردن بووه  قسه  له ت و که زاره  وه رکی گشتیی له به ڕوه به
  .ج بوو ت جبه که کاره: ر پیرۆزبایی لکردم و وتی کسه یه



  !ی مۆ و سبه دون ، ئه.. تی نیشتمانیی کوردستان  کیه یه
 

   
یمدازمونی سیاس  ئه ک له یه ند وستگه چه 72  

بدو   خوالخۆشبوو عه الی دانیشتبووین ، ی ئمه و کاته ئه
مال موفتی هاتن بۆ الی شخ  و لیوا که) ال ماتۆڕ مه(ئیسماعیل 
دوعوب.  

نساری تلفۆنی بۆ  نگ ئه  ناوی هۆشه سک به  که ڕۆژی ئاینده
تی قوتابیانی کوردستان خۆی پم  کیه ک یه کردم بۆ هۆتل و وه

ین بۆ  ئامادهیت و  ردانمان بکه ین سه که زئه حه: ناساند و وتی
رگرت  یانم وه که منیش ناونیشان و تلفۆنه. تیدانکت موو یارمه هه

مان ڕۆژ  ی هه چووم ، الی ئواره الم نه به !م ده رتان لئه سه: و وتم
کمانگرت و  رکی تر یه ند براده  سدیقی محامی و چه مه ڵ حه گه له
 گوی  ندم بهیاندن دانیشتبووین و چپا تی ڕاگه زاره ی وه  یانه له
  به: وتی. کم بۆ بکه یه  و جوه یه شتکی وا هه:  سدیقدا و وتم مه حه

مویست   ئه وه ڕۆژی دوای ئه! ن بیت هیچت بۆ ناکه یان نه گه خوا له
  کک له  بۆ سلمانیی ، یه وه ڕمه  و بگه وه مه خۆم کۆبکه

یرمکرد   سه ،  وتی تلفۆن بۆ تۆیه وه که تی هۆتله رایه به ڕوه به
کاتک که . یت رکم لبده م سه که زئه وتی حه, شخ عوبدو بوو 

م پشوازیی لکردم و  که  جاری یه رمتر له یان گه م جاره چووم ، ئه 
  یاند که کردن تمگه ختک قسه  و نه وه خواردنه پاش قاوه

ویش   ئه!  ئاسان نیه نده وه  ئه م کاره  بۆ سلمانیی و ئه وه ڕمه گه ئه
و  والتیش دوان له  بۆ ته کاک عارف تۆ ئازادیت ، بوا بکه: وتی
  .وه ڕیته گه  ئه یه و شوه  به ن و پم ناخۆشه وه  دوامه  به گانه سه
 و  کردووه م و تۆ درخییت نه که نابت ئه یا شخ سوپاسی جه: وتم

م   به ، تی زۆری منت داوه  و یارمه  کردووته ستت هاتووه  ده چی له
! دات ست نه  بۆ من ده نگه  و ڕه یه وان بیار و ڕۆتینی خۆیان هه ئه

م  ئه. وم جھشت کتر کرد و الی ئه  یه دوایی خواحافیزییمان له
  کرد بۆ چوونه تی خوندنی با منی قبوڵ نه زاره شیان وه جاره
  ! وه ره ده

  وت به مه هم ، ئ که  باسی شخ عوبدوی بارزانیی ئه دا که لره
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 هاوڕێ و  و پیاوه ئه: مان بم که له ر و ڕۆشنبیرانی گه خونه
م جار  که  یه وه بوو ، ئه رپرسم نه بوو ، به ڤای تکۆشانی من نه هه

 الی و بیناسم ، بگومان   بچمه وه رکی خۆمه  هۆی براده بوو به
تی و  م کار و کردار و پیاوه بوو ، به  من نه ویش کارکی به ئه

 ،  وه  بیرم ناچنه و ، بۆ من زۆر بوو که ی شیرینی ئه تی و قسه یارمه
و  خسیی ئه  زروفی شه ڵ به  تکه مه وت ئه  من نامه نده رچه هه
  مه  ئه م که م ، به ی بارزانیی و ڕژمدا بکه ماه ڵ بنه گه له
  ژیانی ی ئازاری منیان دا له وانه ڵ ئه گه م له که راورد ئه به

ک  یه موو شوه  هه  و به وه  دمه سیاسیمدا و ژانی زۆریان کرده
  !بینم جیاوازیی نوان ئاسمان و ڕسمان ئه... الماریاندام په
  بۆچی سکا و گازنده:  من بن بن و به سانک هه  که نگه ڕه
  ؟ ڕژیت؟ سودیان چییه ده  هه م قسانه یت و ئه که ئه

وشتیی  مووی مانای ڕه ی من نوسیومن هه نهوا ئه: م مدا ئه وه له 
ی  وانه  ئه نه ندی باش بده رس و په  ده نگه و ڕه یه  و سیاسی خۆی هه

نگاندنی نوێ و  سه ن و هه کان بگه له سه  مه وت باش له یانه ئه
بات و  کان ، بۆ خه کان ، ڕووداوه کان ، دیارده سه  بۆ که زانستانه

  .ن ش مافی خۆی بده ر شته وودا و ههداهات ن ، له  تکۆشان بکه
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