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.....ک لووتی ری مشک بوو نه رگه شته فا پویستی به نه وشروان مسته نه  
 

کتی نیشتیمانی کوردستان  تی یه رکردایه ندامی سه س و چوارده ئه.ندامی م شت ئه ی هه وه دوای ئه
و ) الل مام جه(کتی  ست سکرتری گشتی یه کیان دایه ده یه  دا یاداشتنامه17.10.2004له ڕۆژی 
حیزبی و حکومی مام و ئاشکراکردنی دارایی و داهاتی تی  سه یاریکردنی سنوری دهداوای د

ندین  بوو چه وه  یان کرد، ئه–بانی  هکانی تا و کوڕه ماه تی بنه سه ی ده وه مکردنه کتی و که یه
تائستا  کاندا وه ناو کۆبونه  لهی وانه و هه ستراو ئه بی سیاسی به کته و دانیشتنی مه وه کۆبونه

کان  ر بۆ کشه سه تی چاره کتی توانیویه تی یه رکردایه دات که سه یان کردووه نیشانی ده دزه
نوێ  رله س فراوانتر بکرت بۆ سه.تی م سه ک که  ده نگیه نه هاوده  بگهو هو بدۆزته

کتی و ئاراس  دریکردنی دارایی یهکانی ڕکخستن و چاو نده به  و مهکان به کته ی مه وه ڕکخستنه
سول بکرت  ت ڕه کاک کۆسرهرپرسی دارایی البدرت و  کو به رپرستی خۆی وه به نگی له شخ جه

 ش بکرت به جگری –فا  وشیروان مسته ی کوردستان و نه رگه ی گشتی هزی پشمه رمانده فهبه 
 م ی مام که که ته وی و دکتاتۆریه ندک له تاکه هه ش  گۆڕانکارییانهم سکرتری گشتی و به

  .وه بته ده
کتی که سنورک بۆ  ندامانی یه کی کوردستان و ئه نی خه ی دخۆشییه بۆ کۆمه ک مایه الیه له
 ی نامنت که وه س ترسی ئه نرت و که ی داده که ماه بانی و بنه تی بسنوری تاه سه ده
ی  ماه ر بنه سه ، لهناو پارتیدا ی بارزانی له اهم تی بنه سه کو ده کتیدا وه ناو یه کان له ته سه ده

وشیروان  ی که نه وه نگن له سانکی زۆر دته وه، که کی تریشه الیه له .بکرت  قۆرخ بانی تاه
سک و  سکی دیکتاتۆرو بیرته وشیروان که فا بکرت به جگری سکرتری گشتی، چونکه نه مسته

و  ربت و ئه سه بانی شتکی به ر بتوو تاه گه یه ئه یان هه وه که ترسی ئه که سته و خه ر ناوچه په
 چ  کتی نیشتیمانی کوردستان به یهتی  سیاسهبت   ده وشیروان ئاخۆ نه  وه، شونی بگرته

  .مان به کفن دز د خۆزگه ن سه لککی زۆر ده ئستاوه خه ر له  ههکدا ببات؟ یه ئاراسته
کی کادیرانی  یه وه  بوو له کۆبونه1983 یان 1982سانی  لهیه که  سه و که وشیروان ئه نه

ولری که ئستا هی وا  ندین کادیری هه بوونی چه ئاماده رانی کوردستان و به نجده ی ڕه له کۆمه
ولر  هه(وشیروان گوتبووی  ه، نهینشدار بوو دا به یه وه و کۆبونه س و له.یشتۆته م یه گه هه

ڵ  گه وشیروان له ، نه1983ری  مانگی ئۆکتۆبه  ڕزگارکردنی بتواته لهدوای له). پیاوی تیا نییه
ستی بۆ  سوڵ و ده هید سابیر ڕه ئاستی شهیشته  هزک هات بۆ دۆی بایسان و کاتک گه

بردبووه پش و گوتبووی چۆن  ستی نه  کاک سابیر ده،ڵ بکات گه ی له وقه ی ته وه ڕاکشا بۆ ئه
  د بکات؟ ناپیاو ناوزه م به که کی شاره واوی خه م که ته که سک ده ڵ که گه وقه له ته

وشیروان  دژی نه وستیان له سوڵ هه شنی سابیر ڕه چه ولر به واوی دانیشتوانی هه خۆزگه ته
کان  ویریه کو داوای لبووردنی له هه کرد، تاوه ده و زمان پیسه نه ڵ ئه گه یان له گرت و قسه رده وه
  .کرد ده
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ک   دا، کاتک کۆمه1988کان و مانگی نۆی  نفاله ستا له کۆتایی ئه وه ش نه مه ان بهوشیرو نه
بن، سوپای  ی شخ ئایش ده و لووتکه ندیل ر چیای قه سه ولر له  ی هه3ندی  به ی مه رگه پشمه

ور، شخ ئایش  ی هه که خت هزه ڕکی سه رو دوای شه کاته سه یان ده عراق هرشکی دڕندانه
. و پشوودان وه نیشن بۆ ئاو خواردنه ک داده ر کانیه سه و له وه زنه خواره به ن و داده که چۆده

ری شخ   که بۆچی سهکات ت ده وه له کاک کۆسره وشیروان دت و پرسیاری ئه دا نه وکاته له
عس زۆر  کات که هرشی سووپای به  یش بۆی باسده-ت ئایشیان چۆکردووه؟ کاک کۆسره

ر  ش بژماربووه، گه که و هزه وه ته ڕاونه گه ر نه ندی لیان کوشتوون هه رچه و هه  بووهدڕندانه
هید  و شهت  رچاوی کاک کۆسره به وشیروان به نه. دا ری زۆریان ده ره کردایه زه شیان نه کشه پاشه
: ت گه دهر ک پشمه رپرس و کۆمه ندین به کرو چه و مامۆستا به ره القه فین مه وان و سه شاخه

شخ ئایش چۆکردنی  کرد، به ده ولر پیاوی تیابوایه، شخ ئایشتان چۆڵ نه ر هه گه ئه
   !!ولر پیاوی تیا نییه لماندتان که هه سه
وکی زۆردرا  کتی و پارتی هه  ی نوان یه1994سای  ڕی براکوژی له ستپکردنی شه ڵ ده  گه له

گای  م باره مان و هه رله گای په م باره ولر، چونکه هه ههوته ناو  که که نه ڕه ی شه وه بۆ ئه
یتوانی ڕقی بسنوری خۆی  وشیروان نه شدا نه م کاته ولر بوون، ئا له رم له هه تی هه حکومه

 پیرۆزه تا ولر چ شونکی جا هه: و گوتبووی وه کان بشارته ولریه ولرو هه  هه ر به رامبه به
  کرت؟؟؟ ڕی لنه شه
لکو  ستاوه، به وه ولرو سوککردنیان نه کانی هه ر زیندووه هرش کردنه سه نیا به وشیروان ته نه

: رتوکی کوردستانی عراق په له. وه شاردۆته کانیش نه ر به مردووه رامبه ستووری خۆی به ڕقی ئه
ناوبانگ و  تی به سایه ماری که یه په م شوه ، به59ڕه   الپهعات م و موراجه ه می قه رده سه

عروف  ن مه کو ئه وه: دات عروف جیاوک ئه ولر خوالخۆشبوو مه ری شاری هه روه کوردپه
ستی  ربه تک له سلمانی پکھاتبوو بۆ داواکردنی سه یئه هه(ته  یئه م هه ڕپکراوی ئه جیاوک باوه

سلمانی که بۆته یلولی   ی ئه6ی  که دوای ڕوداوه م له ولر، به بووه له هه) خۆیی ربه و سه
  .)ت کردووه یئه کانی هه گیراوه ندێ له ڵ هه گه ی له وه م لکۆینه حاکم، ئه

 ن ، نابوایه به ده نووسیشه نووس و مژوو  کی سیاسی و ڕۆژنامهس که روان کهوشی نه
مانی  رله ندامی په م ئه رو هه م نووسه  که ههمان که له کی نیشتیمانی کۆچکردووی گه تیه سایه که

ر  سه گه به ن نابته به زانت، ده  تاوانبار بکات و خۆیشی باش دهم بووه رده و سه قی ئهعرا
ی ترستکی  به کان، چ مه ولریه سوککردنی هه بت له وشیروان ده واته نه ی که ئه!! وه سکه هیچ که

  بوبت؟؟  هه
ال  شکنن باسی مه کتری ئه کان یه نجه رتووکی په وه له په که چی ڕوویه ن بهوشیروا نازانم نه

ی  که کاتکدا که خانوه گرت له ی بارزانی ده رد له مای شووشه کات و به فای بارزانی ده مسته
! کورد پیاوی تدا نییه: تی لت بارزانی گوتوویه  دا ئه83ڕه  ناوبراو له الپه یه؟ خۆی له شووشه

 یش 86ڕه  ها له الپه روه هه! ولر پیاوی تدا نییه تی هه ی خۆی دوجار گوتوویهچ که
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بت  وشیروان ده ی گوایه نه ئه! م پیس بوو فا پیاوکی جنوفرۆش و ده ال مسته مه: تی نووسیویه
رمیان و  رکوک و گه ولر و که کی هه خه م جنو به رده  ههکاتکا له ،می پاکبت نده ده وه ئه
   !دات؟ ینان دهباد
تی کردنی کاک  ستی دژایه به مه  بۆ کوردستان به2000دوای سای  وشیروان له ی نه وه ڕانه گه

م بۆی  رکردنیان بوو له سلمانی، به کان و ده ولریه تی هه سه ی ده وه مکردنه ت و که کۆسره
  . ر چوه سه کراو نه نه
 دوای انیس له! تی خۆی حمه ڕه کردووه له هش ن یشی ببه–رکوک و بادینان  وشیروان که نه

رگای  ر ده تیوکی به هه:  ی و پی گوتبوون–رکوک  ندک که  بوو کات ڕوویکردبووه هه1996
ڕی  شتاکان و کاتی شه تای هه ره سه ها له روه هه! م رکوک ناده موو که هه قا به وتی خانه مزگه

  !!ر کورد نین نه ههما ی کوردن؟ ئه بادینی که: براکوژی گوتبووی
 ی 2ندی  لبه ت به کادیرانی مه چوان و له خوکی تایبه کتی له قه یمانگای کادیرانی یه په له
 40-30ی  رچاوی نزیکه به تی به ک سووکایه و زاده پاکه کۆمه  دا ئه21.6.2004رکوک له  که

و  رکوک ئه ر که سه نین له ادهئام(: تی و گوتوویه کان کردووه رکوکییه رکوکی به که کادیری که
کی سلمانی نابت چیتر  خه... ین ی له سلمانی بۆخۆمان دروستمان کردوه تکی بده یه هالنه

.... رکوک پناوی که ن له ڕ بکه بت شه خۆتان ده.... کوشت بدات رکوک خۆی به پناوی که له
ی  وه ره ده سلمانی له.... پکھاتبووینغدا  ڵ به گه ندین سابوو له بوایه چه رکوک نه ر که به له
  .)وتووه که ی لھه-ج ره جید فه ها محدین و ساماڵ مه کو ته ش پیاوی وه- کتی یه

ر  رامبه ی به م قسه ناشیرینانه ر ئه سه وه له وشیروان بوکرانه دژی نه ی له م نووسینانه دوای ئه
م  رکوک و کوردستان، مام ڕۆسته مانی که هی ئازاو قار وشیروان، ڕۆه رکوک، نه کی که خه به
رکوک  ی که رییانه رسه ری و مه رسه و سه وه بۆ ئه م، ئه رێ مام ڕۆسته ئه: ت بین و پی ده ده
  .ت م زمان و قسانه ئهر  به له: ت م پی ده نووسن؟ مام ڕۆسته رم ده سه له
ی  م قسانه ی ئه وه ن، دوای بوبوونهچوا یمانگای کادیرانی قه ری په به ڕوه ها به روه هه
ناوی  که کردبوو که به شداربووی خوله کادیرانی به وشیروان له میدیای کوردیدا، داوای له نه
کانی  ی قسه ڕانه و ماپه ن و بینرن بۆ ئه ک بنووسن و ئیمزای بکه یه وه درۆخستنه موویان به هه
کردبوو، دواتر پیان  م کادیرانه  ئیمزایان نه له 4-5م  وه، به یان بوکردبووه–وشیروان  نه

   !!وه  ووتارو بوتانکردۆتهوتان کردۆته ی ئه و قسانه ن ئه واته ئوه گوتبوون که
بت چ  کتی ده وشیروان بت؟ کوردو یه کو نه رو بیرو بۆچوونی پیاوکی وه وهه  جهوه ر ئه گه جا ئه
 ببته چ بت، تی هه سه ر ده دا، گه ئاینده  لهبت هبت؟ ئاخۆ د سکی وا هه کی به که هیوایه

ردی وریای  رمیان و بادینانمان بۆ به ده رکوک و گه ولر و که ی هه شه نیوه وانه دیکتاتۆرک؟ له
جید  ها محدین و ساماڵ مه وشیروانک که ته  نه !!ور بارانمان بکات هاب ببات و ته ستا وه وه
ڕیزی  و له میانه  که خۆشی سیه وه نموونه بنته وتووی سلمانی به که تی هه سایه کو دوو که وه
بانی  ری تاهر بت و ببته جگ بت، گه و هه هیواو ئومدکی بهبت کورد چ  ، دهردووکیانه هه
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ی  وشیروان دی ئمه هاتنی نه ک به بت چ تروسکاییه وه؟ ده ی بگرته که نهو شو دوای ئه یان له
کات و  و شانازی به خائینانی سلمانی ده کاتکدا، ئه وه؟ له ڕوناک بکاتهولری  هه

شنی  چه ی خۆی له که کانی خۆی و حزبه ولریه ره هه نگه بات و هاوسه و هاو خه رکرده هاوسه
رو  نجبه میل ڕه لی سالح و جه عهم و  جه د عه مه محهبدولواحیدو  ر عه عفه مامۆستا جه: هیدان شه

 یوسف عید سۆفی و رداری سه  سهریم و ید که فورو سه ال غه م و مه کره و حاجی ئه همامۆستا کاو
ن کوستانی  سه  حهدو حمه زاق ئه بدوله  عهد قادر سورچی و مه ر جوکل و محه یده یی و حه له رگه ده

و الن بایز رسه دنان موفتی و ئه ت و عه  کاک کۆسرهکانیش  له زیندووهوان و شاخهو ڕبازو 
   !!کات د ده  به ناپیاو ناوزه،..........یی و ئازاد جوندیانی و هتد ره القه فین مه هس
ری بۆ جوانکردنی لووتی  رگه شته  نهڕین دوای ڕاپه  لهفا وشیروان مسته ی که نه وه جیاتی ئه له

ر مشکی  سه تی به ڕه کی بنه  گۆڕانکارییهڕین و  ڕاپهو ری مشکی بکردایه رگه شته بوایه نه کرد، ده
یان  مه بوو و ئه ته هه م بابه کی له رییه رگه شته نه  پویستی زیاتری بهو  ئهدا بھنایه، چونکهخۆی

   !!کتی و بۆ خۆیشی بۆ یه بۆ کوردو بوو  زۆرتر دهپویستتر بوو بۆی و سوودی
  
  

  ولر هه/ کۆییهیوا
28.10.2004  


