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  سوارؤسوارؤ.... .... يب ثصشةوا يب ثصشةوا فيستيظالَي ثصشةوا، بص حيزفيستيظالَي ثصشةوا، بص حيز
  
 یاسی سیه تیه ک له که سا ی ژوما ره یشه وا به به شدارد پی شه هیا لڤستیرف هه ولی له شار 2005-2-30 یله روژ 

ا له دا زور که س ڤستیله م ف. ک هاتر پ هه ولی ئه مار تیریه وشه نبڕ ی وه زاره تیشخه ری وبه ده ست پیجیکوردو خار
 ی گه لیخوازی رزگاریمار له بزوتنه وه ۆ کیوده ور یمارو ده سکه وته کانۆان له سه رکیۆ خی چونۆن کردو بایه ن قسه یوال

ره ۆئه م ج. ندران کومار هه لسه نگیه کانی یم که م و کوران باشتر بلیه نه باش وخراپه کان ی و الیکورد دا ده ربر
وه  به شی قه وه ته کان!ان خاله بهی ی خاله کزوالوازه کانیئه وه ۆ ب باشنیکیا النه له بنه ر ه ت را شتڤستیبونه وه وفۆک
 هه موو وتارو بابه ته یله به رئه وه . ژمان ۆ دواری خه باتیگاڕ ین وببنه ئه زمون وچرا بکریاریانه دی ی زانستیه کی

ه ی نیبتوانم له سه ر بابه ته کان تم ناۆ خی دا بالو نه کرانه وه به ش به حالی وی له کوردستان تیرو ته سه لکان به ت
 ناچار کرد ئاماژه به چه ند شت یوه منۆون دا بالو بزیرته هه وال له ته له وۆ وه ک راپیبه الم هه ر ئه وه ، یکم هه ب

  . ان ده نواندیۆ زه ق وبه رچاو خیکبکه م که وه ک شت
دا مه هه روه ک ئاماژه م پ؟هیبونه وانه چۆروکۆر کۆ م ج ئهین مه به ست له سازکردنیسته بزانیوپ کبه رله هه مو وشت 

ته وه ک بدر لیه نه باش و خراپه کانی الێه هه لسه نگریارده ی ئه م دیلمی وعی زاستیه کیوه ه به شیبه ست ئه مه 
 هه مو ی گشتزب و پارته کان بهیح،  کانیه تیمه الۆک، ییایجوغراف، یاسی سیه کان وهه ل ومه رجی یه تی که سایده ور
 داهاتو ۆته ئه زمون بیک که بببی ئاکادمیه کیوه  به شۆان هه بی دا ده ورینانکھاتن و هه ره س ه له پیاردانه یئه م د

ه c8' ر که هه ولی ئه ماره تیریشه نبۆ ریا له واته وه زاره تڤستی ئه م فیکھنه ران پیبه الم به راست. ته وهی بکریش
  کا؟پ یه ئه م ئامانجه ی ی پارتیچونه کانۆباسه ت وی سیوه به رر
   
  :  هه بوونی مه به ست سین پارتییان باشتر بلی یری ره وشه نبی من وه زاره تیبه بروا 
ه ی یکارۆن هینگتری گرێ بگوترێ دا ده کریه و له راستیستفاله ی ئه م فینانکھنگ که له پشت پی هه ره گریۆه که م هی-١
  . ه ی کوردستاندایمارۆ له کیانیڕ و هاوی بارزانی ال مسته فا مهی باس له ده وریت

 ی حکومه تیان له دژی کوردستان داوبه ربه ره کانێمارۆ له کێ هاوری ئه فسه رانیبه تی مه المسته فا به تای ده ورێناکر
 یمارۆک  لهیوانیشت وپی هاوکارۆبه ت بی مه المسته فا تای راست بیبه الم ئه وه ، ێریران وه به رچاونه گ ئیشا

راق وله  عی ئه وگاتیرله گه ل حکومه تۆ زیه کی یبه لکوناوبراو پاش شه روملمالن، کوردستان نه هاتبووه سابالخ
 چل یبیر قاسملووله کتۆنه مردوکت. وی ئه م دیکوردستانۆاندبیان گه یۆراق ده ربازببوون وخ عی ئه رته شیۆرپالپه ستژ

  ؛ له م باره وه ئاوا ده نوس دا٤٩ یسال خه بات الپه ر
  
وه به ر ه کان بهی یبارزان. ناران ه ئیکوردستانۆان بیه کان په نای یبارزان، یک ب کوردستان پیمارۆ کیش ئه وه ی"  

 یمیژ ری که له ده ست زلم وزوری بارزانیخ ئه حمه د شینیی ئایوه به ربه ر  وی مه ال مسته فابارزانیاسی سێبه ر
. ۆ شنی هاتنه ناوچه ی هه تاوی١٣٢٤ یره زبه ر ی١٩ یراق ده رباز کردبوله روژان له عیۆد خی سه عی نوریه په رستنۆک
قوتابخانه و  یک ماموستاینده. نابوان هیۆان له گه ل خیشیمندال، ان که چه کدار بوون دو هه زار که س ده بونیاوه کانیپ

  . ان بونیش که کورد بون له گه لیراق عیروهه روه ها دوازده ئه فسه رۆموچه خ
  
 یمکانی ئیه کان کراوبه پی ی له بارزانیشواز پیر به گه رمۆز،  کوردستانیکراتۆم دیزبی حیاسه تی ئوسول وسبه پ 

ان پاش یچه کداره کان.  کرایاریدۆان بیگا نه غه ده جی ناوچه یبه تی کوردستان به تایک ناوچه یندئه وکاته له ه
ه ی درای ژه نه رالی مه المسته فا ده ره جه یخود.  یللی می سوپایشمه رگه  کوردستان بوون به پیمارۆ کینکھاتپ

ه له گه ل یوه ان به م شیکه ل بوونه کان و تی ی بارزانیهاتن.  کوردستان یشمه رگه  پیز هیه فه رمانده یوکرا
 وته نانه ی وهاوده ردی هاوکاریلۆ سه مبی کوردستان به راستیمارۆ ده رخست که کیه ی یدا ئه م راست  کوردستانیمارۆک

  . " کوردبوی هه مو نه ته وه یه کگرتنیت 
 کرد مه ال مسته ی وای برزانیسه رشه رکه ره کانۆراق ب عیمیژ ریۆ و پالپه ستیزامی ونیاسی سی که وابوهه ل و مه رج

 یمارۆ کیارمه تیھاتوو به ئه زمون  لیشمه رگه  زور پیه کیره  ژومایه به بونی یش ئاسای زوریکشت. ته سابال خ یفا ب
 مه ی ده وریبه الم ئه وانه که باس. ران شه ر بکا ئی ئه رته شیشمه رگه کان له دژ پی باقیکوردستان بکاو شان به شان

ک له به شداران له ه کیته نانه ت . ته سابالخۆ کوردستان هاتیمارۆاسه باره ت به کی ته نیالمسته فاده که ن ده ل
ک له حال. نا ده هی کوردستان زوتر هه ره سیه کوماریاۆکوت ئه گه رمه المسته فا نه بی ده ی پارتی ویژ له گه ل توتوو

 بابه یاره باس کردنیران وناوچه دئ، ییونه ته وه  نیخۆ کوردستان به ند بو به بارودیمارۆ کینان?42_ه !دا هه ره س
له  ران ئیشمال ی نه وتیکه وتن نامه یشت ر ه جیجانی سوور ئازه ربایشکر  لهیپاش ئه وه  .ه ی ی ن ئه م وتارهیت
 ی سه رماوه زیه کی یران شه و ئیله شکر، رکراۆران م ئی ئه وکاتیریک وه زۆه ت وقه وام السه لته نه سه یڤۆوان سن
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 سالوه یژۆراست ر  سه رماوه ز٢١ یژۆژ واته رۆست ریاش ب گرت وپیجانی ئازه ربای زه نجانی شار١٩٤٥ ی هه تاوی١٣٢٤
 ده یک پشت سه رماوه ز راست سالی٢٦ یژۆژ واته له رۆ ر٥پاش . نا هیماره هه ره سۆجان ئه م کی ئازه ربایمارۆ کیگه ر

چ به  ه شا بی  شپرزهی ئاالله سابالخ ئه رته شی ترهه لکردنیکریان به به عبی مھاباد ی شاره بانی رداگرتنهس ست به
 سه قز ی قاراوایان له گوندی قاره مانانه یک زور به رگریانییراسته مه المسته فاو هاور .شته سابالخ یه ک گه ی یره نگار

  .  کراو ئه نجام درایاری دی کات وزه مان وکاتیجان وکوردستان به پی ئازه ربایمارۆ دوو کینانبه الم هه ره س ه، کرد
سته یوک دا پ کوردستان له هه موو کات وساتی هه مو پارچه کا نیک کورده کانبیه نسه موئوسول و پ هی به پبه ل 

 له م ی مه ال مسته فاش هه رده بیپه نابردن.  بگرنه وه یه کتری ۆز ب ته نگانه دائامی بن و له کاتیه کتری یپشت وپه نا
 کو ی له شارو گونده کانیشمه رگه کانترئه ندامان و پیبه رکاروئه ی دایرانه شانشگڕۆش شیئه و.  ێربکریانگه وه سه ۆر

ه وه و ید نه درای سه عی نوری حکومه تیلیان ته حویچ کامی هیژهه الت ره ش کوژ نه کرانو ته رمۆ ریوردستان
  .  کردنیان لیوانداری خزمه تومیئه وپه ر. راق و  عی حکومه تیناژه نڕزو کوردستان نه بووهیمارۆک

  اله چ بو؟ڤستی ئه م فیکھاتنم مه به ست له پبه ال
 سه ر یژنامه کانۆارورڤۆان گی ی وی کوردستان تیته به رنامه کانان دابی سه رنجیزه کان به وردنه ره به رۆئه گه ر خ 

نه سه ۆ ببنه وۆ رابردودا به بی سال له دووسیبه تیه کجار مه زن به تای یکلۆ شه پێنریر به ئاشکرا ده بۆ زیبه پارت
 یانوی ئه م پارته دا به بیه کانی یره گشتنی له راگه ێ ناکرۆ نمونه تۆب  خراوهێوه ر  مه المسته فایباره ت به ره حمه ت

 یمار ده که ن تاکوو باسۆه باس له کیۆ دا بیله راست. ی مه المسته فا نه کری وباسی نه بی کوماریت له ناور گوۆراوجۆج
ش یارۆببه ر  ۆب، خ مه حموود ناکه ن شی قه ت باسۆ بیئه . سبه ت بده نیهه موو ره وته که به و نمه المسته فا بکه ن و

 یربه ۆ زیوانی له پشتۆن تر بیان به ریان و ئامانجی خه باته که یکه مه ودا. . . . . . . .  ره واندزیری میباس، ۆ سمکیباس
 هه یم له گه ل مه ال مسته فا و پارتیه تی نه گا که من دژاز وا ت به رینه ر خه لک به ه ره مه ند بوون؟خویمه النۆک
 یله ۆبه الم ئه م شه پ،  کورد ده زانمینه ی راسته قیکشه رۆک هه ر تی به رپیخاک م بهۆچه وانه من خنا به پ، هی

ه ت له مه ی و قودسیزۆریان پیه ک ۆ تابێانه وی ده ی به کوردیبه کورد. ه ی هه ی تریه کی کرد ماناو واتاۆئاماژه م ب
 یزه حمه ت که س به قه ده رئه و، ۆرتر نه بکه س له و خه باتگ !!!هیی ئه و نیالمسته فا ساز بکه ن که که س له سه روو

ش ۆ خیوه و کوردوکوردستانۆکه س له و کوردتر نه ب، ھان نه ناساندوهی به جی ئه و کوردیئه ندازه  که س به، شاوهنه ک
  یوه نده  ان ئهی کوردستان نه ده بو یمارۆه کیوه ئه گه رئه و نه بواۆستینه و

له ، ی کورد بیستای رابردوو ئیبه ران هه موو ری له سه رویز ده بۆری پیه کیماکه وابو وه ک ه!!  ته مه ن نه ده کرد
 ئه یان ومالیلپا به سه ر گۆ وه ک دیده به ی هه تا هه تاۆئه و ب. . . . . .  یره یژه و نه بیمه وه ک نه وه و نه تئاکام دا ئ

ش وستته یهه رکه س. ه یۆ چاوتان بری پشته بلیی نیۆرانه وکه س بی باب وباپیراتیم. ن ی به شه دا حاکم بم نه ته وه ب
  . ژوو کردووه به می حورمه ت ره شه و بیچاره نوس،  هات لی
   
و ڕ کوردستانه که به گوی ئاالی بکه م مه سه له ی باسێدا ده مھه وه ی یوه ندین مه به ست که له م په یدوهه م_ ¨¨٢ 
 یه ی دا ئه م ئاالی به ده سته وه دانۆ خیشه وا له کات پ ایۆگ. و ه کرا  لیاله داباسڤستیبه ت له م فی تایکنیت

   هیک دائه وه له حال!!ینه ندراوه کای و راگه ی پارتی زمانیته وردۆار ساله بۆ چ مه المسته فا که سیته ده ستۆسپارد
نه هه ی راسته قیه کیان سه رچاوه ی ییژوو میه کینه به لگه ، کراوه لیک باسنچ شویکه وته نه له هش ئه م ر که پ

 یه کیچ سه رچاوه یله ه.  پشت راست بکاته وه ی ئال به بارزانیه له مه رسپاردنیۆوئه م ده نگ نی ببه ست پیه پشتی
 سه ر ی ئه مه ئاالیسه ره را . نه هاتووهیمار دا نوسراون باسۆ کی له باره یبانه کت ته نانه ت ئه م، کراتۆم دیزبیح

وه  له نیسور له سه ره وه سپ:ی ره نگوه له سۆ بیa �یمار برۆ کی سه ر ده میئاال. ستا نه بوه ئیمار به شکلۆ کیده م
 ئه م یوه راستک له نرۆگوله گه نم بوون که خ ستا دوو ئیره ۆ ئه م خیاتیبه الم له ج.  ێکه سک له خوار راست

  . شنگ ده دادووگوله گه نمه دا پ
ه ک شه ی کوردستان له الی ئا الیکۆری چیاله و سازکردنڤستی ئه م فی له سازدانی بارزانی بنه ماله یکه وابو مه به ست 

له گه ل _﴾﴾﴾﴾﴿وه ۆه بیوه  کوردستان هه ر به م شیئاالکه  هی ئه ومه سه له یسه پاندن. ه یه یه ت دان به م ئاالییرع
ش ی ئه وی داوه به بارزانی ئاالکه یکه ئه گه ر قاز، انهیۆه ت دان به خییکه شه رعی دیه کیله ال_ کوردستانیئاالۆزم بر

به ک ورۆ وه ک سه رمه ئیه له بونیی نیۆه ن که س بی وئه م ئاالی بارزانیراتگر یمه م سپاردوه وئیمه به ئ ئه وه تا
ه وه ی ی موحه ممه دو بارزانیه ته ش له قازییئه م شه رع هیه تمان هه ییمه شه رع ئی هه بی کوردو کوردستان گومانیر

 رمان ناودی کورد نه ک پارتی گه لیکۆ به سه ریھه ویجاروبار ده  ی ویت ه کوردستانییئه وه ن. وه ۆشتیمه گه به ئ
  .  به رچاو ده هاتێشان درا که زور نوه وه ئاالکه پی یروان بارزانیچه ن نیش له الیان پاساودۆاره بید. بکات

 کوردستان واته یکراتۆم دیزبی حینه رانل بوو نوۆان چینشو، اله دا زه ق به رچاو بووڤسین شت که له م فیھه مس_٣ 
 به الم له یک زه ماوه ند بکه  که سۆه وه ده چو بوه ک ئ. بوو ن  کوردستانیمارۆ کی به ر حه قیراتگریمارو مۆ کیادگاری
اله که ڤستی فیشه وه  پیزیران له ری ئی کوردستانیکراتۆم دیزبی حینه ران بوو نویۆ خی ج.  وهێر نه گیۆخ
 ی؟بلار نه بوونی دۆ بیبه الم به راست. هیان بوایۆ خیکدانه وه مار وتارو بابه ت ولۆ کیراتگریوه ک م. هیان بوایگاج

 هه ی تریه کانییره ئه ده بۆ و کیانیهه ژار موکر یالڤستیهه ر هه مومان له ف ۆچووبن؟خ بانگھشتن کرابن و نه
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رن سه رله ه نه وی و له به رسه رمایرابیه گیۆ کیگاله رۆره نگه له به ربه فروسه رماوس. ان ده که وتیرچاومان پول
به ، ێال ساز ده کرڤستیک فزبی حیره که م سکرتی ۆن بۆ چلیئه ؟یه ست نه ب ئه نقی بلۆت!!!نه ده ران بیۆ خیلکقاپ

  . نه وهناگ زبه کهی حیالم له ئه ندامان
 ئه یش بردنان له به ره وپیزبه ی ئه م حیان کردوه وده وری حدکا یباس اله کهڤستی فینه کانه وتارخوییدا ن شک له وه 

 ی تر له سه ر ده میر بوارۆ و زیه ت ودادپه روه رییمن ئه، یه تیمه الۆ کیو بارکار،  ژنانیشه ک، ی کوردیده ب وزمان
 تر یزان به ری وده ی وه لیرا وعه باسچۆس کیزان کری به ریناکر. ان هه لسه نگاندو یۆ خی چوونۆ بیمار دا به پۆک

 ی سه ره کیۆاله دوو هڤستی ئه م فۆب حدکا یبانگھشتن نه کردن. مارهۆ ئه م کیله که ۆ حدکا وه ک کیقسان بکه ن وباس
  :هه بوو

 ئه یکھاتئه گه ر له پ.   هه بیانی په زه که زۆنه ک ب. ران  ئیسالمی ئی نه په ره ستۆ کیمارۆ کیله به ر دل و خاتر_١
ان یدا زه بر یۆ خیان له له گه ل بوو که له کاتی وایببنه وه ئ ژهه الته وه ها تبون وردۆ ری له کوردستانینه رانه م نو

ه یی باشور نی کوردستانیالڤسینارو فیسم، بونه وهۆک ه کی.  کوردستان وه شاندوه یژ هه التۆ ریازۆخی رزگاریله بزوتنه وه 
 ییۆ سه ربه خیک که خاوه نپارت!!شیشه وه دانه ن پیزی له ریسالمی ئیمارۆ کێه وه ک چاو گویئه م زاته گه وره 

  . ته وه ده وهش لیس و که وته ره هه لۆ ئه م جی نه بیاسیس
ماره له ۆ کیانداب، ێ کوردستان دا به رچاو ده که ویمارۆ کیادکردنه وه ین له ر شوۆنگه له زیر گرۆدووهه م خال که ز_٢

ک که شت، وهۆ نه بیکچ ده وریماردا هۆ کین حدک له دامه زراندنه له بلیان ئه وه یول وده ول هه موو حه. هی حدکا
 دژ به یسالمی ئی مارۆان نائانقه ست له گه ل کی ئه م تاقمه که سانه به ئانقه ست یتاریازۆران خ ئیسالمی ئیمارۆک

  .  چووننۆه ک بی ی گه الن خاوه نیماف
 ی به الم ناویشه وا بکه مارو پۆ کی باسێناکر .بووه  حدکینه ربه الم دامه زر، مار بووهۆ سه رکیشه وا قازراسته پ
به الم ئه وه  ێنه و  حدکاینیجام، ه ک بیۆک که س جا به هه رهندره نگه ه.  ش دا نه بی ته ریکوله که له  حدکا

  ه کی یشه واو حدک ئالقه پ.  ئاره زومانه ی داوه نه ک ئه وه یو رووۆه که بیژو ئه وه م. ێرۆ ناگیچ له راستیه
  . نانابک ده کترن و لی یه ک سه رچاوه ن و ته واوکه ریرن یزنج

ئه وانه . رگانه حدک بووهۆئه م ئ. ،  هه بووهیوه به ر به ریرگانۆئ. ران بووهی وه زی ئه نجوومه نیمار خاوه نۆگومان کب 
  . اد نا که نیه حاشا هه لنه گره له ی یمار دا ده نوسن ئه م راستۆ کی غه ره زانه له باره  بی

 بکا ی بارزانیباس.  نبون نه ه خویزبی حی پاشا بکاو ناویحسان نوری ئارارات وئی بزوتنه وه ی باسکه س ناتوان
 مام جه یناو. اد بکای له ی بکا و پارتی بارزانیباس. ش بکاۆ پ کاکا فه رامیجه الن بکا ناوۆ ئیباس. ن نه هی پارتیوناو
ئه مانه .  ێنه کر ک به حدکاره تشایئ  به المێ بکری قاسملوو شه ره فکه ندیباس. ن ناو نه هیه تیه کی و ینالل ب

ان به م پارت یخه بات، انیکه ناو، ژوو دان میره کانۆراوجۆناخه جۆ کورد له قیاسی سیبه ر وریه تیک که ساینده
انگه ۆ له م رشه واش هه رده بپ .انیزب وپارته که یله ح  نهێان ده کریۆنه حاشا له خ.  دراوه ێکخراوانه گرزب وریوح

  حدکا له گه ل بیستاشئ.  کوردستانهیماۆ کیراتگریکه حدکا م، ێه بکریی له م راستیلۆ نکێناکر?£?42 _ بکرریوه سه 
ن  خاویه کی ی رابردویخاوه ن.  کوردستانه یاسی سیره پانۆ سه ر گیزبین حیب تریبه پره نس، نیرتررشگۆش ک لهه کی

 ی قازانج وبه رژه وه ندیدژ. وه ۆکوردستان نه ب یکه ی دیشه کانچ کام له به ی هۆ بیانیز. ه ی یاسی سییۆو سه ر به خ
ر نه ۆر تی کوردستانی تری پارچه که کانیکورد.  کوردوکوردستان نه بووهی دوژمنانی کوردستان هاوسه نگه ریپارچه کان

  . کردوه 
ل نه ی ته حویه کیشمه رگه چ پی هی حاکم به سه رکوردستان دا نه کردوه ته رمی حکومه ته کانۆ بیه ت وجاشیڕخویس

ک که زبیح.  خه بات دا راوه ستاوهیره پانۆ کوردستان له گیا به رزه کانیسه ربه رزو رووسور هه ر وه ک چ. داونه وه
  کوردستانیمارۆهه ر سه ر به رزو روو سووره و ک،  بنی ئاال هه لگری وقاسملوو شه ره فکه ند بینه رشه وا دامه زریپ
  . ێرینگ ناگیژ  به بیشی وبه رۆشک ده ئاژی و هه رده م تیت رگ وهه ناو جهیکه الوت
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