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  تاح مال فه جه.. !!؟؟ درۆ وه هاتهید قادر  مال سه جارکیتر که

  
رد ڕاستگۆبت یان درۆزن سیخوڕبت یان  رد بت یان نامه  یان مه م مرۆڤ پویسته من ئه

ید قادر  مال سه ر وابت جیاوازی که گه، ردووکیبت ک کاتدا هه یه  ناکرت له چونکه، ر روه نیشتمانپه
بوون  بوون که وه خۆی ئه وانیش کاتی  ئه  چونکه ؟عس چییه می به رده کانی سه شاره تهوجاش وسیخوڕو مس
کورد  و خۆبه  بهوه ته ساوه ر نه سه کانیان له م خۆتاوانه به، ژمرن ر ئه روه  کورد په ئیشتاش خۆیان به

ر  به مه ک له یه مال ماوه که، ان کوردو کوردست ر به رانبه رچی بن گرنگ تاوانبارن به هه، یان  ر زانینه روه په
ڕووی  سعودبارزانی له رۆک مه  داواکارم سه رۆک بارزانی وبوختانم کردووه  بۆسه وتی من درۆمکردووه

ی  مه ئه. !قی سزای زۆر قورسم؟  هه نا من مسته م ببورن ده و بووختانانه ه و هه  له وه یی خۆیانه خشنده به
نا  ی ئه کاتکدا پۆتینی پاتاک هه له، گوگرانیدا وت کی زۆر له یه می ژماره رده به پاتاک له له

وروپا بۆ   بۆ ئه وه ڕابووه زیندان ئازاد ببوو گه مال له  که وکاته ئه، کردن دژی پارتی و بارزانی ه بۆهه
  دووهمکر ه یوت من هه ئه بوو که ر نه سه سی له م وزۆری که مسا سته نه مای خۆی بوو له ولهپشودان 

و  ش به هیوادارم ئوه وه،  ش پـم کراوه که ه م هه که رۆک بارزانی وداوای لبوردنه  سه ر به رانبه به
  . !!؟؟،  وه ڕۆنه دا نه نه هه

  . !؟ ه مان هه ر هه  سه وه ته بینین چووه چی ئستا واده که 
ید  مال سه ی که دواییه م  کانی ئه ه کی ههرپیی بت وم ر چی و سه سه ر چی به گه  ئه  پـم باشه بۆیه 

  . وه ته سایتی درۆکان بۆی بوکردووه وه که مه قادر بده
  . کانی ڤاه ههوفا بارزانی  رۆک مسته  بۆ مژوی سه وه ڕینه تا بگه ره سه پویسته 
فا  رۆک مسته تی سه رایه ڕابه کوردی باشوری کوردستان به کی زۆر له یه کان وژماره بارزانی وبارزانییه  

فا  رۆک مسته دوای تکچوونی کۆماری مھاباد سه له، شدار بوون دا به  کۆماری مھاباد  مرله بارزانی نه
رانی کوردستاندا  موداگیرکه ل هه گه ی قورس له خه ویه سته ڕکی ده دوای شه، کانی ڤاه و ههمر بارزانی نه

زنن  ڕووسیا ئران ببه،  ئان تورکییه، کانی ئران ئراق هموو سنور دا توانیان هه گه  پشمه500ل  گه له
یشتنیان بۆ  گه به،  دا1947تای مایسی  ره سه وکات له تی ئه کتی سۆڤیه  وتی یه ننه یه وخۆیان بگه

رۆکی ئازربایجانی  ن باقرۆڤی سه الیه سرکران له ست به کانی ده ڤاه مر وهه ت بارزانی نه کتی سۆڤیه یه
ک ئاردی ناو دڕک  کانیشی وه ڤاه ههو  زیندان فا بارزانی نردرایه رۆک مسته سه  وپاشان وه تییه سۆڤیه

ژیان و  ر ئه سه ست به ی ده شوه ست ڕاگوزران وبه ده کی دووره یه ر دوان وسیان یان بۆ ناوچه هه
  . کرا کاندا کاری قورسیان پئه کشتوکاییه کگه له
چۆن بۆ  کان تییه و سۆڤییه رامی چییه و مه ت کیه کتی سۆڤییه  زانی یه وکاته ر ئه مر هه بارزانی نه 

   . !نن؟ ژرپدا ئه موجیھان له ندی خۆیان کوردو هه وه رژه به
تی  کتی سۆڤیه  یه ژاری له رگی وهه مه کوله ساڵ به  سیازده کانی زیاتر له ڤاه ههو کورتی بارزانی  به 

، ن تی بکه کتی سۆڤییه رانی یه سهزول بۆ نه بوون بچوکترین ته نه م ئاماده ر به سه ییان برده ژیانی ئاواره
ڕی  و په  ئه نیاین کهدمومان  نیستک خۆیان بناسنن هه ک کۆمه  وه  که  بوونایه  ئاماده مه رده وسه ر ئه گه

جاکاتک بارزانی ، ته دان وزیلهموو زین و هه باتی ئه بوون له ران ئه ڕی خۆشگوزه وپه نرا وئه ڕزیان ل ئه
ڕی ئازادیدا  وپه ی چۆن له ی جی بی ئه کهت و کتی سۆڤییه پیاوی یه بووبت به دا نهی نگانه ڕی ته وپه له
  یدیوه س نه که  که یه ونه و خه یت ئه مال قادر ئه ی که مه ئه!!کان؟؟ تییه ت وسۆڤییه  پیاوی سۆڤییه بته ئه

   . !!؟؟بت  درۆزن نهی بدات ره قه  خۆی له رمه رم پی شه شه مرۆی به  که یهودرۆ ئه، بت حوشتر نه
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کانی  رکرده ی سه مژو زۆربه  له هشتا بجگهزن  یلولی مه  شۆڕشی ئهگیرسانی کانی هه  هۆکارهپاشان 
کانی  یستهن کۆمهی ڕژمی قاسم و وه ز بوونه هۆی پاشگه لهگیرسانی شۆڕش  ژیاندا ماون هه  له و شۆڕشه ئه

لكی کورد وخاکی  الماردانی خه کانی کورد داو په ر مافه رانبه به له  بوو وه ته کتی سۆڤیه ئاقی پیاوی یه
ستی  شۆڕش دهو م وئه رمانی ئه فه ک به نه،  وه کان وڕژمی قاسمه نیسته ن کۆمه الیه کوردستان له

  . !؟؟پکردبت
نوان  تی له کتی سۆڤیه رانی یه سه کات که  ئه29/7/1961   لهباسکار  مال قادری تۆبه کهکیتر  الیه له 

  زن له یلولی مه شۆڕشی ئه، رپاکردنی شۆڕشی کورد کردبت باسوخواسی به  لهخۆیاندا باسیان 
سۆڤیت بیار بدرت  کمانگدا توانرا له ی یه ماوه کار چۆن له ی کاکی تۆبه ئه، ستی پکرد  دا ده11/9/1961
ست   شۆڕش دهریش کسه یه تی پارتی ڕازی بکات رکردایه وش سه  بکرت ئه وه بارزانییه ندی به یوه وپه

ر  تایه خواردنی ش ستپکی شۆڕش بیره ئاخر خۆ ده، حات خ له بت بم به کار ئه کاکی تۆبه، !!پبکات؟؟
  . !!؟؟ نییه

کاتکدا   جی پی له  پیاوی که  به بدولناسریشی کردووه مال عه مال قادر جه شکیتری درۆکانیدا که به له 
ئستاو  می خۆی وله رده سه  له به ره وتنخوازی عه موپشکه بدولناسر جگای شانازی هه مال عه جه
مال  کاتک جه، یت  درۆکان چۆن ڕیزبکه زانیوهت  ئاخر خوابتگرت تۆ خۆشت نه، بدا ره ئایندی عه له
ب  ره وتنخوازی عه رۆکی پشکه می خۆشیدا سه رده سه کو میسر وله ی وه وره ۆکی وتکی گه بدولناسر سه عه
مر   بارزانی نه رمه؟ ی جی پی بت ئیتر بۆچی شه بت پیاوی که رم نه بی بوو شه ره ی عه رۆکی ئومه وسه
ی  رکرده ک سه ندی دبلوماسی وسیاسی وه یوه ی په که م دیده ستو سته  ژرده له ندی گه وه رژه ر به به له
  . !!بت؟؟ دا هه که ترین زلھزی ناوچه ره ل گه گه ست له کی ژرده یه وه ته نه
 ڕژمی قاسم  د بین بوو له ی به وه ر ئه به  دا له1961تای سای  ره سه فا بارزانی له رۆک مسته  سه دیاره 

ی   ناوچه هو ڕایه جھشتو گه غدای به خست به کانی کوردیان دوا ئه  مافه کانی ئراق که نیسته وکۆمه
  ستی پکرد که  ده وه ندی بازیانه ربه ندیخان وده ربه  ده  شۆڕش له1961یلولی  ی ئه11  پاشان له، بارزان

ک  سنوری سلمانی بوون نه له سی پارتیبی سیا کته ل مه  گه د له حمه الل وئیبراهیم ئه ڕزداران مام جه
رچی هرشی  رپه نھا به  ته رگه ندی بازیانیش پشمه ربه ندی خان وده ربه  ده له، فا بارزانی رۆک مسته سه

و سنورانه  ر ئه  سه ر بویان هنابووه  هرشکی به  که وه کانی ئراقیان دایه نیسته ڕژمی قاسم وکۆمه
ر  به ر له ییت سه ی تۆ ئه وه م ئه  پت ئه بۆیه، شکرو ڕژم ب یان له ره ر عه سه  کوتته ک کورد هه نه

  . !!نھا خۆت؟؟ ک ته  نه درۆی زلی دۆزنانه
کی نزیکی ل کوردیش گه، دا که ناوچه تی له تایبه بهبوو تی پشو زلھزکی جیھانی  کتی سۆڤیه  یه دیاره 

ستپکی شۆڕشی  ڕین بوو پش ده ندین شۆڕش وڕاپه نی چه  خاوه وهدا  مه ده ر و سه  ملیۆنی بوو له30
، کرا کو حسبی زۆر وردیشی بۆئه بهبوو   نه  کورد نادیده وه ته کتی سۆڤیه ن یه الیه  له بۆیهیلول  ئه
،  بوو که کی شۆڕشگو ناسراوی ناوچه یه رکرده سه مر که فا بارزانی نه رۆک مسته خسی سه تی شه تایبه به
س پرر یان به، ر بارزانی یان شۆڕش کردبت سه تی باسوخواسیان له نی سۆڤیهار  سه  هیچ دور نییه هبۆی

و   ئه دیاره م به، کرت باسی شۆڕش وبارزانی کردبت کانی خۆیدا ئه یاداشته  نووسک له یا ڕۆژنامه
کار  ئیتر کاکی تۆبه،  باسکراوهتیدا  کتی سۆڤیه کانی یه ندییه وه رژه ی به چوار چوه موی له  هه باسانه
ش لی  م جاره تی وهیوادارم ئه و ڕای خۆیه  ئه ژۆکردووه زویرو ئاوه کانی ته مو ڕاستییه و هه هاتووه

  . !!بت؟؟ شیمان نه په
تای  کاتکدا کوده له،  مریکا ژماردووه خۆرئاواو ئه پیاوی  کار ڕژمی قاسمی به کیتر کاکی تۆبه الیه له 
ویش  ئه، ریتانیا بوو ستی خۆرئاواو به ده ی به که ر قاسم وڕژمه سه لهدا 18/2/1963 لهکان  سیهع شی به ڕه
  . تی جاران بوون کتی سۆڤیه  کلکی یه وه کانی ئراقه نیسته ڕیگای کۆمه ی له که ی قاسم وڕژمه وه ر ئه به له
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تای دروست بوونی  ره سه مر له انی نهتی بارز رۆکایه سه زن به یلولی مه موکورد شۆڕشی ئه شاهیدی هه به 
نگی جیھانی  ی جه ی پاش ماوه  کۆنانه که و چه  له  جگه1969سای تا   دا هه1961سای  لهر  هه  هو شۆڕشه

بوو  ککیان پنه  چه  هیچ جۆره رگه وتبوو شۆڕش و پشمه شائیری کورد که ستی عه ده م که م ودووه که یه
 شۆڕش   کشین کۆفک بگاته مان بینی تاکه ی بۆ نه ت بوون ئه ی سۆڤیهر بارزانی وشۆڕش پیاو گه ئه

ر ب  به پاشان شۆڕش له، شت ساڵ شۆڕشدا ی هه ماوه  له  واته1969 بۆ 1961ی  ماوه  له رگه وپشمه
ان م که کو دوژمنی دوژمنه تاکو وهمریکابوو  پیاوی ئه کهڕت  نا بۆ شای ئران به تی ناچار بوو په ئیمکانییه

ک کشینکۆفی  مانی هات بۆ شۆڕش نه وی ئه  بوو بنه وه وش ئه ئه، شۆڕش نی بدات به مه قه کو ته چه
  . !!ڕووسی؟؟

  و پیاوی که بت ئه ت بوو ئهنس  باوکت بوو کۆمهیید قادر  سه وه بت لت گۆڕابت ئه م ئه کۆتاییدا ئه له 
  . !!؟؟مر  نهک بارزانی ی بووبت نهجی ب
  .. !!نیازی دیدار؟؟  به هیکجارکئیتر 

  جمال فتاح
  ن نده له

30/8/2006  
   


