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 ڕزگار ساح ... ! وه مه ده رپی وکورتت ده مکی سه منیش وه، مال فتاح جه
  

  ندا هۆه
. دا  وتکی دیموکراسیی وکراوه واتا له. ژی ریتانیا ده  به ی خۆی له  قسه مال فتاح به جه

  وه خونمه کانی ده من نووسینه. ؟ نازانم وه  بی ناکاته زانت یان هی له زمانی ئینگلیزی ده
ژین  وانی ته ی زمانه ه یان هه  ده ی له وه  له جگه(یان  که یه  به که نگاندنم بۆ یه سه هه
. کردن و نائارامی ج له  په ست به ریش هه خونه، کانی شواندوون ی ڕیزمانی ڕسته ه وهه

شواز   له) سایکۆلۆژی(کانی  کیه ره  سه  هۆکاره کورتی له بت به واته ده که. کات فتاح ده
  .  وه فتاح بکۆینه. کانی ج ربینه وده
 بۆ شکاندی  مه بووبت ئه رز نه کوردستان به فتاح ئاستی خوندنی له. چت ج پده
ی  وه  خوندنه ریتانیا خۆی به  به له، شدا نیم ڕه و باوه ها له روه کارناهنم هه تیی به سایه که

  درژدادڕی له،  نووسیندا کردن له له په.  بکات مژوڵ وه کانه ئینگلیزیه  رچاوه  وسه ڕۆژنامه
موو   هه پویسته. بت رکیزکردنی لده ی ته ووزه. کات ر ماندوو ده خونه، نووسیندا

 نووسیندا  ندی له ڕیزبه.  وه سته  ده واو بدات به کی نووسین کورت بت ومانای ته یه ڕسته
ر  گه ها ئه روه  هه وه خونته چی ده،  وه خوندۆتهزانت چی  ر ده خونه، ی و ئامازه  ئه بته ده

یان   ئاماژه  پویسته چی دیکه، دا و ڕستانه دوای ئه زانت دوا به ده، ر هۆشیار بت خونه
هیوادارم ،  ئاشکرا وڕوونن فتاح دا هنده. کانی ج  نووسینه ری له روبه ب سه. پیبکرت

  به، یی تیابوو ر ئاماده گه ودا ئه مه کو له  تاوه وه ن زوو چاویان پیادا بخشنته ناچاری بکه
  .رخان بکات  کانی ته خشانه  و داڕشتنی په وه کاتی پویست بۆ خوندنه، هوری بنووست

الی من ، ) ڵ پارتیدا گه یان هاوسۆزی له(کانی پارتیدا   ناو ڕیزه  له ره م براده ندامتی ئه ئه
ل  وه. بژاردنی ئایدیۆلۆژیادا  هه تی له  ئازادی خۆیه مه  وئه کی ئاساییه یه له سه مه
بت   ده وه کانی پارتکی سیاسیی کوردیدا ببنته  ناو ڕیزه  خۆی له که، کانی کوردک رکه ئه

  چی بن؟
ڕژمی ،  ختی ئمه رسه وا دوژمنی سه ئه،  وه  بھنینه  نموونه ر باشووری کوردستان به گه ئه
ری  ماوه ی جه ن بنکه  پارتکی ئۆپۆزیتسیۆنی خاوه مه و ده پارتی ئهعس بوو  ناوچووی به له
رکی  ئه، رنرا ده  کوردستان وه عس له ست وبه  ده تی ئیداری وسیاسیی گرته سه کاتک ده. بوو

دا  ستۆی پارتیی لره  ئه  وتنه کان که زراوه  دامه شک له بردنی به ڕوه درووستکردن وبه
کان  زراوه بردنی دامه ڕیوه ی پارتی و چۆنتی به نگاندنی مژووی ئیداره سه  هه پویستیم به

  کانی پارتی له نگیه به سات وده موو کاره هه  ووردی له  وبه تاکی کورد هۆشیاره.  نیه
  .   ئاگاداره ت وئیداره بردنی حکومه ڕوه به
  بژاردووه نگیان هه هبد) کی ئجگار زۆریان یه یان ژماره) موویان ندامانی پارتی هه ئه
  ککه فتاح یه. ی پارتی ناگرن ج کارانه واشه تی چه ی بارزانی وسیاسه ماه  بنه  له خنه وڕه
  ماه مژووی پارتی وبنه، تی پارتی  سیاسه رگری له موو پودانگک به  هه به، ی وانه له
  ی له ماه کانی بنه ۆزیه وباراستنی پیر رگری کورانه رکی به فتاح ئه.  ج واته که. کات ده

فامی   شوازکی بازاڕی وکه گرانیش به خنه می ڕه  ناگرت و وه خنه ڕه.  ستۆدایه ئه 
ر  سه له.  دوواندن خۆش بکات وه مان کاتدا ناتوانت بوار بۆ دیالۆگ وپکه هه  له وه داته ده
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زگای  زمانی ده ریدا به رامبه هگرانی ب خنه ڵ ڕه گه کان له نووسسازه ستیار وچاره  هه له سه مه
  .دوت پاراستن ده

  باشترین شوه دوت وبه  راستی ده کات له ست ده وا هه.  رمه فتاح بازاڕی گه.  ج واته که
کانی  خرا وکاڵ وکرچه وه المدانه موو وه هه،  کات پی وایه ج ده کانی ج به رکه ئه
ر  رامبه  به کدارنیه مه واتا ئه،  وه داته م نه ر زوو وه گه ئه،  دایه ڕه و باوه له.  شونی خۆیدان له
م  ئه واته کات که  و سزای ده وه کانی پارتی وپارتیش دووچاری لپرسینه هیده  خونی شه به
، تووشی هیستریا، ی یانه وه ی بارزانی و پاساوهنانه ماه ی بۆ بنه یه وه یمان نوکردنه په

و   له ره م براده ک ئه سکیش وه  که وامی کردووه رده چوونکی به تی وهه سایه تکچوونی که
می دیموکراسی و  رده م سه وا له ئه،  وه  شواوی بیربکاته دا بژی و به روونیانه ده نگژه موو ته هه

   له  جۆرهو فتاحک ئابه. وت ج  ناکه وه وت وفریای خۆنوکردنه که دا دواده جیھانگیرییه
،  وه خۆداچوونه  به چت پویستی به پده، گاکان بوانت وتنی کۆمه ت وپشکه دونیای سیاسه

گرتنکی  خنه کات و فربوونی زمانی نووسین و ڕه  دوای زانیاری نودا نه ڕان به گه
  بوانامهک  نھا یه فتاح داوای ته. ی ج که  پارته چونکه.  گرت رنه ند وه هه  به شارستانیانه

فتاحیش .  ج راییه تگه شیره  وعه ماه  بنه دبوون به ی پابانه نھا بوانامه ته ش به وه کات ئه ده
  بت به ر ده  وهه  دایک بووه  پارتی بوون له به.  ی داوه سپاوه گۆڕ وچه  نه و بیاره  ئه مکه ده
  .  وه  چاه ردی پارتیبوونیش بخرته ده

ق  زه ه هه،  ماه ی وپاوانخوازی بنه نده گه، کانی پارتی وازهال خاه ( من پم وایه
گر  خنه ڕه، ی وه  ئه  ناکاته مه ئه.  یه لگرتن هه خنه  ڕه کانی پارتی پویستییان به شاردراوه ونه
.  بکات ماه کانی بنه  پیرۆزیه تی به بت وسووکایه) م ه جاش قه(سکی خۆفرۆش وجاش  که
   له  مژه مکی پیرۆزی له  ونازانت چه ری لشواوه فتاح سه. ج، رۆزیدانوان ڕز وپی له

  . ماو  وباویان نه وه ته کان سڕاوه دونیای نووسین وگوتاره
   به نده به،  وه پانی ئراق وکوردستانه خراکانی گۆڕه  گۆڕانکاریه  به نده نووسی پارتی به چاره
یی  رده روه په،  باشتربوونی باری ئابووری  به نده به،  وه کانه مادیموکراسیه کردنی بنه شه گه

موویان پویستن  ر هه  هه که،  وه کانی کوردستانه تگوزاریه خزمه  پرۆژه  به نده  به وه هاوتیانه
  . نرن یه نجام بگه ئه یی لپرسراوان به رده دزی وجه، ی نده  گه دوور له

  !فتاح.  ج کراو له ڕاستهند پرسیارکی ئا ر چه  سه  دمه وه لره
   ڕۆژان واز له ڕۆژک له) سعود بارزانی مه(رۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان  سه. ١
،  پارتی بت که، خشت  ببه سکی دیکه  که  به رکه و ئه  ئه یه هنت وئاماده ت ده سه ده
  بت؟ ی بارزانی نه ماه ندامی بنه م ئه به
ندی  نازانم چه(کانی  ره  هاوسه کک له سعود بارزانی یه کدا مهموو شون  هه بۆچی له. ٢
ی بۆ بکرت  شه بانگه،  یه وه رئه وت؟ ئایا مافی ژنان هه رناکه ڵ خۆیدا ده گه له، !)  یه هه
  دا بخزنرن؟ ماه کانی بنه الره  کونی ته مان کاتیشدا له هه وله
، ڕین  دوای ڕاپه ئایا له.  میلیۆن دۆالر بوون٢٥نی  ی بارزانی خاوه ماه بنه، س ره کاتی هه. ٣
  ته ندی چوونه ی کوردستان چه کانی دیکه داراییه رچاوه موو سه وهه) لیل ئیبراهیم خه ( له

  ؟ وه ماه رۆکی پارتی وبنه کانی سه قوه گیرفانه
عس کام  بهکانی  بابه  ده یه غه ده تی ئیداری پارتیدا قه سه  سنووری ده ئای ئراق له. ٤

. و د ی ئه ؟ئه وه  کانه بابه  ژر زنجیری ده شیانی خستبووه گرتبوو وکام ئایه یانی هه ئایه
   ساڵ زیندانی به٣٠   کام یاسایانه به، برد  شت ناوتان ده ی به ید قادره مالی سه که
  یدا دران؟ نگه ته
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کانی   ناو سیاسیه  به تداره سه  ده موو بارزانیه نچیر بارزانی و هه، سعود بارزانی مه. ٥
زانن؟  ی بیانی ده ند زمانی دیکه  و چه نده  ئاستی خوندنی زانستییان چه ماه ی بنه دیکه
    ستم فارسی نیه به مه
یان پرۆتۆکۆی نھنی  ی ده وه  هۆی ئه نابته، عس رانی به ددام وسه دادگایکردنی سه. ٦

ی  یان ئوه، بن گران جاش ده خنه ر ڕه ش هه و کاته  وبارزانی ئاشکرا بکات؟ ئه ماه بنه
  تی؟ ی کوردایه شۆڕشگر وقوتابخانه

ندک  ر فری هه م نووسه هه،  نووسیندا م کورتی وپوختی له م نووسینه  کۆتایی ئه دا دمه لره
  کشت  قی نووسین ڕاده ریش بۆ الی ده رنجی خونه م سه هه، کات کانی نووسین ده رجه  مه له
مت  ت وه که خشانه  پیی په منیش به،  وه یته م بده م نووسراوه می ئه ر توانیت وه گه ئه
  ! ک جار نھا یه م ته  به وه مه ده ده
 


