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   وه ته یاد ناچ رگیز له  هه ی که رده  مه وره وگه ئهمر  نسۆی نه ره فه
  شتی د ده حمه ئه

  
  ج له مر هه زاری بارزانی نه مه                     

  
  
  
  
  
  
  
  

و نیشتمانیان دا  ل ی گه ڕگه  له ی که مانانه و قاره موو ئه هه       
  تایه  و بۆ هه وه  یاد ناچنه رگیز له  قوربان هه ن به که گیانی خۆیان ده

 . وه وشنه دره واری ده کانی ئاسمانی بندی کورده شه  گه رهس ک ئه وه
 مرۆڤیکی   که وردهمانی ک کی قاره یه لهۆهید بوونی ڕ  یادی شه مۆ که ئه
ک  یه  کوردو کوردستان بوو،ماوه ردو دسۆز به فادارو پاک و ب گه وه

خۆیی کوردو کوردستان  ربه ی ئازادای و سه پناو زۆری ژیانی خۆی له
ترس و ئازای  رز و نه ربه فاو سه  وه کی به یه ک ڕه رخان کردو وه ته

و  سات تا ئه وه نهدا شان ۆبات و تک  خه مر له فا بارزانی نه ڕبازی مسته
  مشه و هه کوردو کوردستان  خشی به  گیانی خۆی به ی که ساته

و  تا ئهتی بوو   ڕبازی کوردایه و دلسۆز بهرد مرۆڤکی پاک و ب گه
  درژ  دلره و ڕه ستی دوژمنانی کورد بۆ گیانی پاکی ئه  ده ی که مه ده

کی ڕیبازی  یه رگه ک پشمه وت و وه سره نیا بۆ ساتکیش نه کرا ته
بات و تکۆشانی خۆی   خه ی به ره  په هو دسۆزان هانایانمر ز بارزانی نه
ک  وهدا زن  یلولی مه ڕشی ئهۆپیرۆزی گوالن و شڕشی ۆ ش داو له
 ڕۆژان  بات داو ڕۆژێ له  خه ی به ره ترس په کی ئازا و نه یه رکرده سه
بات   خه زا له شارهرزو دسۆز و   به شبین و وره  گه مسه دا و هه ی نهۆک
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 ێژ ڕۆ ڕی وابوو که  باوه میشه و هه تی بوو،ئه ۆشانی کوردایهو تک
 چنگ  لی کورد له خۆ و ئازد بب و گه ربه  کوردستان سه ردت که هه
کرت ڕزگاری  ی ده ل ی که موو زولم زۆرداریه و هه ساتان و ئه کاره
 بۆ دوژمنانی کوردو نیا تهیی  و شورهوتن  مان و ژر که بیت و نه ده

  .  کوردستانه
  هتیم ل  ئاشنایه ڕا که وه1965 سای   له  واته وه وساته ر له من هه

  ی که و کاته یدا کرد،له پهدا   مانه و قاره ل ئه گه زن له یلولی مه ڕشی ئهۆش
ی نی زما رنامه به نگی کوردستان و  ده هاته  ده مره  نه هیده و شه ئه

   مندای و له  المان و له هاته ک دهی جار فته  ههبردو  ده ڕیوه ئاسوری به
ی  که رنامه بهو بخۆن دیمان ر ی سه که وته شکه  ئه ڕی گاجوتان و لهگۆ

ک مرڤیکی  ،وه وه دهر بۆخۆشی دیخون نوسی و هه زمانی ئاسوری ده
 ڕبازی بارزانی  کی زاناودسۆز به یه رکرده  و سه رگه مهفادارو پش وه

  ر شون له  هه تی له یارهسرپر به  کاتک دا کهموو   هه لهکردو  کاری ده
  کردو له کاری ده  زانایانه و  نبیرانه سهۆوا ڕ ئهرت گ ۆی خۆی دهست ئه
  ک ڕیزی ل دنا چونکه  خه،بوو  وتو ده رکه سهکانی دا  موو کارو باره هه
ک  و وه وه بکاتهدا موو شوینیک   هه ی خۆی له  جگه یتوانی که و ده ئه
  و به و دسۆز خست دهر  سه کانی خۆی وه یارکی لی هاتوو کارهسبرپر
،جارکیان  بارزانیی که زنه  مه و ڕبازهڕ  بیرو باوه ر به امبهر  بهفا بوو وه
   ئیدریسی جوانه هت کاک  خزمه وینهو بووم چ و موانی ئه  من شه که
 وه  ماینه مره  نه گه مه  جوانه رکرده و سه نگ الی ئه و تا دره رگ و شه مه

رین و یڤی شی  پهل  ئیدریس بارزانی گه مر کاکه نه  ی که وه دوای ئه
وتنی  رکه ژ و سهۆی دوا ڕ  باره رموو له فهی خۆی  رانه ڕابه و  کوردانه

مای   من ته  کهی کرد مهلی ئامۆژگاری ئ شۆڕشی گوالنی پیرۆز دا  گه
نسۆ گوتی  ره مر  فه هیدی نه ،شهبوو   هه وه ڕشی گوالنهۆ ش ندیم به یوه په
 و   دوایه ژان ڕۆژی لهمووی راستن و ڕۆ کانی کاک ئیدریس هه یڤه ل په به

 و شۆڕشی  وه خۆ شاد ببینه ربه  کوردستانی رزگارو سه ش به هاکا ئمه
چن و   ناو ده  له میشه دامیان بۆ هه وت و سه که رده گوالنی پیرۆز سه
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 خاک و  ت به  خزمهوێ  و له کوردستان وه ڕینه گه  ده رزانه ربه ش سه ئمه
یشت   ئاوات گه مر به نسۆی نه ره اک فهی ک ین،به که نیشتمانی خۆمان ده

شی  و باوه ڕایه مر گه نسۆی نه ره ڕشی گوالن پیرۆز بوو و کاک فهۆو ش
تکی زۆری شاری دیرین و کودستان بکات و  کوردستان و توانی خزمه

 و دانی نگاو بۆ ئاوه  هه فاداری خۆی درژتر بکات و دسۆزانه ستی وه ده
ی ت کردن ارستانیه ش ت و به ی وهبردنو  هو پش ره چاک کردن و به

ی  ست و بیرو زانایانه  هه کی له میه رخه مته رت و هیچ که  بهکوردستان
   باس له ولیری درین که هاری هلکی ش مۆش خه کردو تا ئه  نه وه خۆیه
ل  فرمسکی بۆ هه  وه رده ی سه ناسه  هه بهن  که  ده مره  نه هیده هو ش ئه
 فرین له تف و نهو   وه ته بوه  مانه و قاره سویان لهلک  گهڕیژن و  ده
  گیانی پاکی کاکهردیان بۆ  ستی نامه  ده ن که که  ده وانه موو ئه هه
ی پاکی زاران سو بۆ گیان هه .هیدیان کرد درژ کردو شهمر نسۆنه ره فه
انی  و ڕیبازی بارزتی ی کوردایه هک مه  ئه  به لهو ڕۆ رکرده و دسۆزو سه ئه
رونمان   ناو دڵ و ده رگیز له م هه  به ماوه  المان نه ڕاسته  کاکه .مر نه
ر  وهه ش نامرت تایه بۆ هه و  مردووه رگیز نه نسۆ هه ره فهرناچت  ده

  . زیندووه
موو  ریری و هه نسۆ هه ره  فه که گیاینی پاکی کا زاران سو له هه
مر و   بارزانی نه وه مویانه ههرووی   سه هیدانی کوردو کوردستان و له هش

نسۆ  ره  فه هید بوونی کاکه  یادی ڕۆژێ سه به.رگ مه  ئیدریسی جوانه کاکه
     تاراوگه18.2.2006. ریریوه هه


