
  یدا که پلنیۆمی حزبه  الل له کانی مام جه وته
  !  جوه  ھنته ردیش ده به

  م عباس رۆسته
ک ــــل ر تاوانگه سه  له  داماینه  رده په  یدا که که پلنیۆمی حزبه  بانی له الل تاه ی جه که ی وتاره شه و به ئه  

ــدراوه ئه} تیدا  ی کوردایه که داره بریقه  رده ژر په  له{ دا بت  گه و ئستاشی  له  ھای ساه ساه که   و نجامـــــ
ــه م گه ق ئه رھه درت ده ئه ـــــ ــــان له ته ینه شمه به  لـ ــــــه پیشکه  باشوری کوردستان که  مــ ــ م و زۆر  کانیشی ک
ــــی روازه وه ، ده ی کوردستانیشی گرتۆته انی دیکهک شه به ــکی فراوانی ک هــ ــ ـــ   بـه ی  هوانــ م ئه رده به  له ه و ردهـ

  .  وه نه م بکه نگخواردویان که می په باری ئازارو خه  له ی شتک وه سوتاون بۆ ئه  و تاوانانه ئاگری ئه
ــی خستۆتیشمن  ی که وه ئه ـــــــ ــ ـــــکات م و نوسین و وام لئه و قسه جوه  هـــ ـه ل  یه هش و به ئه  قۆ بنم  چه  ل لهــ

ـــنج په  که  بانی تاه  ی که وتاره ـــشتاکانی س تای ھه ره سه  له  کات لک درژ ئه تاوانگه بۆ  هــ ی ڕابوردودا  ده هـ
ــــــــانی ک ستی پیاوکوژه ده  کانی کوردستاندا به ناو شاره  تی له سایه ک که کوشتنی کۆمه  نجامـدراون به ئه ــ
ــکی من ب ککیان برایه یه   ش نهکوژراوا  و ـهتی ، ئ کیه یه ــناوی ت به  وـــــــ دوای  تاشـــــئس{ م  الب رۆستهـــــــــ

ــــــــــــار کوشتنی به ــــــــل  هــــــکک یه  یه دڕندانه  و شوه بریندارکردنی و دواج کانی   رکرده سه ھیده ـهناو ش به  هـ
 و تاوانانــه نجامدانی ئه ئاستی ئه  ن له رپرسیار دائه به  بهفاش  یروان مستهــوش ، نه} تی نیشتمانی  کیه یه

  . عقوب  خوینی یه  له  که گورگه  ی که ک بتاوانیه کات وه رئه تی  بتاوان ده هـــرکردای سه رانی له و خۆیو براده 
ـــــــا } ر  به ال خه{ و  گوی گادا نوستبن  له  کات که سانک ئه بۆ که  و قسانه ئه  زانت  بانی وا ئه تاه   ــ ئاســ
ــــوکاری  ستو ئازاری که ھه  ی و ھیچ گوناداته که ناو پلنۆمی حزبه  ھنرابنه  وه بۆ کورسی پکردنه نھا  ته س

ــه ک له یه  کی دڕندانه یه شوه یی و به زه ب به دا به یه و ماوه ی له و کوژراوانه رگ سووتاوی ئه جــه ک  دوای یـــ
   .کران  ی خونی خۆیان ئهتان خه
ـــسکی شیوعی ، ل ک که وه  و ت بوم رمی سیاسه رگه سه  وه الویه  ی له وه ر ئه به لهحای خۆم  شبه من به   و  هـــــ

  وه مک گومانه که  میان به دنیاییو که  یان به زوربه کات باسیان ئه تازه  به  تازه  مامه  ی که تاوانانه  زنجیره
ی  وه ر له تی بو به کیه تی یه رکردایه ندامی سه م ئه و برایه ئه  بت که  وه وه ھۆی ئه به  شه وانه ئاگاداربوم ، له

ـــس  وه و چوهدا وه سته ده  خۆی به  رگه ک پشمه ڵ کۆمه گه  کاری له ساتی ھه ی کاره که ردانیه رگه سه  له ر  هــــــ
ــک ڕژ وه} الصف الوطنی { ناو   وه یووت و ھاتبوه ک خۆی ئه تایی وه ره کی سه ک مامۆستایه ی وه که کاره می ـ

  رمو لـه یانفه تی ئه کیه کانی یه ته شیه  م به جنوفرۆشانوده ک ن وهڕیزی خۆفرۆشا  وه یووت و چوبوه ئهفاشی 
  .  وه یانه که ئیستگه

ــــــاگاو بئاگا له  کردو به ت ئه اللیه جه  تی له فره ر نه ده به م ڕاده م برایه ئه   ــــه مو کۆڕو کۆمه ھه  ئــ   کدا لـــ
  رخۆنــــه ده  به  زۆریان دیزه  ره شکی ھه کات و به شکیان ئه باسی به  ئستا مامه ،ی له و تاوانگه ـهـــئاستی ئ

ـــتمو  ڵ ھه گه دا ، منیش لهبا کرد به کات، تفی ئه ئه گرتم  رزین و ترس دایئه هـــل  هــھات شم ئه ف کردنکیدا لهـ
ــو پیاوکوژان ستی ئه ده ھۆی کوشتنی به  ی ببنه م قسانه ی ئه وه له ــ ــ بات و  یدا ناویان ئه که وتاره  له  ی مامه هــ

ــن  تیان له سایه ک که شتاکاندا کۆمه تای ھه ره سه  له ی که هتی رکردایه ئاگاداری خۆیو سه ب  به  گوایه ــ او ـــــ
ــک بی وشیروان بت وه بت نه کات ئه ان ئهیـــــــویش دیاری ک ئه ، وه  ی کوردستاندا کوشتوهکان شاره رو  اردهـــ

ـــــ جه ــــــه  بوه  ه هــــکانی کۆم رپرسیاری ڕکخستنه ی به وه پی ئه ر به جکه ک جبه ر بت وه ـال تایهمــ ــ   لــــــــ
       .کاندا  شاره

ـــی ئ وره کی گه ک برایه من وه م ـبۆچون ک هـــــــکۆم بانی ی تاه که تی حزبه رکردایه ی سه کۆنه  ندامه و ئه هـــ
ــتۆ  ند بکرت له ی چه وه ستی بۆ ئه رده به  خسته ده ــــــکانی ڕزگاری بک و پیاوکوژه م پیاوه ی ئه هــ   هــــــــل. م  هــ

  - : ش  وانه
  هــــب  که  وه ته یه م جگه تی له تایبه یت ، به الل بکه نگاری مام جه ره به ناتوانیت}   تیه شره عه{ م ب  تۆ به- 1
ــــه ئه و هــــی ناوشاردا ھه وژی لهـــھا مرۆڤ ک ده به  مامه. بریت  ناو ئه} عائد الی الصف الوطنی {  ــ ــ   توانت ب

  .لدا تۆمارمان بکات  لیستی خائنانی گه  باداو له  ببا به  که ماه مو بنه ری تۆو ھه ی سه نجه کی په یه جووه
ــــن ستھنانی ھه ده و به وه وانه دوای حه  وا چاکه- 2 ــ ــ و  وه ره و ده ه ڕیته بگه  رزانه ر به هـــــرژم س  له  دک پارهـ

ــــــوان ی ئه یت ژماره ڕوانی ڕۆژک بکه یت و چاوه ڵ خۆتا ڕزگار بکه گه کانیشت له منداه ــ ــک ت ی وه هـ ۆ بیر ـــــــ



ن ـب  راشکاوانه  ستن و به اللدا بوه ئاستی مام جه  ی بتوانن له نده وه ئه  گاته تیدا ئه کیه ناو یه  له  وه نه که ئه
  .} ی گۆڕاندا  وه بزووتنه  ک دواجار ڕویدا له وه{  تی سیه به
ی  ستی تۆه ده گینا له ران ئه نده گری بۆ ھه رھه غدا یاخود سه به  بچیته  یت واچاکه ش ناکه مانه ر ئه گه ئه- 3

  .قورتارت نابت  الل و پیاوکوژانی مام جه
ـــــیروان و پیاوکوژانیوش و نه مامه  ابو کهـدنی  وه و له بۆچوونی من جیاوازبو، ئه  و له م بۆچوونی ئه به  ـــ ان ــ

رپرسیاری  ک به ر وه جمال تایه  یه وه و زۆر ئاگاداری ئهـــــــم که  شی ووت که ناگرن ، ئه کوشتنی ھه  ست له ده
ـــــــی دا سه لره{ .  وه ھۆنته کی بۆ ئهــداو  هــوشیروان چ فیتی نه  ناوشاردا به  له  هـ کانی کۆمه ڕکخستنه ــ ر ـ

ـــــپی  زانی به ناحه  که  یه وه ئه ـــــــاوی ڕژم ناویـــ اری ــــــرپرسی جمال به  یزانی که ویش باش ئه بردو ئه ان ئهــ
دامکی ــــن ئه  ویستمان که تو خۆشهــــسکی دۆس دوای کوشتنیشی که. ڕت  گه نیدا ئه دوای خو  و به یه ه کۆمه
ــبو ئاگاداری کردم ه کۆمه ــ انی ـــــــــو ھ بوه ر هـــــوشیروان و جمال تای پیالنی نه  هـــکوشتنی تالب ب  که  وه هــــــ

تی ـس ده ک برا کوژراوک به وه وه بۆ الی مدیری أستخباراتـــــی ھاتوچۆم ئاسان ب ی ڕگه وه ھۆی ئه دام به ئه
ــــکارکی دوور ل  م به وه هــم من ئ هـــم ، ب ک بۆ خونی براکه یه ک تۆه ینم وه بگه   واه و ھه ئه تی کیه یه   هـــ
ــــــوشتی خ ڕه ــــــکی روداو  و له وه ره ده  مال چــــوه ک جه یه ش دوای ماوه ختانه مکردو خۆشبه زانی و نه ۆم ئهـ ــ

  هـــــرگری ل ناچاریش بۆ به  ، به بت با ببت و بۆچونی وابو چی ئه ئه .}  ژیانی ھات  گوماناویدا کۆتایی به
ـــب  ترسا که ئه  وه غداد له چونیشی بۆ به ی پبو ، بۆ مانچه گیانی خۆی ده ــ یق ـــھید دارا تۆف ی شه که رده ده  هـ

ــیووت ، م تی ئه کیه شی بۆ ناو یه وه ڕانه بۆ گه . بچت بو توانایدا نه  ران له نده بچت و بۆ چونیش بۆ ھه ــ ن ــ
ــکانی کۆم زهــڕی  ی بوونم له و بوایه ئه  یشتمه گه  ی که وه هــــــدوای ئ  وه ه 3/978تای مانگی  ره سه  هل ـــــ و  ه هــ

ی  نجه شرپه  تی له کیه یه  ش که و بوایه و به رونم ر ده سه له  یه وره کی گه تی قورسایه کیه تی یه رکردایه سه
ـــم ک وه کارکشانه ست له نوسراوک داوای ده  به  هــــبۆی  یهـــت ڕزگاربونی ن اللیه هــــج ـــــ ــ ــ تی  ندامیه ئه  رد لهــ

ــکات  رمی ، له و ئامر ھه  ه تی و کۆمه کیه تی یه رکردایه سه ــهو پایان و پله یشتن به کدا بۆ گهــ ـــــ سانک  که  ـ
ــــب  رمھات تازه سه به  کاری که هــــی ھ ساته م کاره ی ئهن ، ئستاش دوا شت بکرت بیکه ی نه هو  بون ئه ھه   هـــ

ــک الل ستی مام جه ر ده به  وه تازه بچمه ــکات خۆزگ جۆرک ڕسوام ئه  شمکوژت به ر نه گه ئه  هـ ــم  به  هـ ردن ـــــ
ـــل  تی مامه دکتاتۆریه  که  وه کرده و دووپاتی ئه ئه. بخوازم  ــــ ــم ھه  که  ئاستکدایه  هــ ـــــندام و ئهـــــ ــ ــ انی ــک هـــ

ــــبت و ل میان جام ئه ن شکۆ ده ی خاوه که ست فیله رانی ده ک شکاتکه ریدا وه رامبه به  تی له رکردایه سه ــــ  هــ
  .ون  که کردن ئه قسه 

ــئای ــ و کۆمه ئه  بھنین که  وه ش بوا به دا ئه لره اـــ ــ ــارــبی  هــــــب کات باسیان ئه  مامه ی اوانانهت  هــ کی ـ
ـــه  که ریش کردبت و جمال تایه رانی نه براده  نجامدرابن و پرسی به فا ئه وشیروان مسته ی نه وانه تاکه و  ئـــ

ــوان تاکه  و بیـاره هئ  کاندا ،وا کورانـه ناو شاره  له  بوه  ه کانی کۆمه رپرسی ڕکخستنه به  مه رده سه ــ ــ ی  هــــ
و  هــــــــــئاست ئ  له نگ بون تی چۆن بده کیه تی یه رکردایه سکرترو سه باشه  .جکردبت ؟ جبه یوشیروان نه

ــتاوانان ــنگکیان ب ی ھیچ سه وه وشیروانیش بئه و نه هـــ ـــ ــل  وانه ۆ دابنت تاکهـ ـــــ ـــتاوانی کوشتنی ئ  هـــ و  هـــ
ان ــر پشتئاش سه  شتاکان و ھشکردنه ڕی ناوخۆی ھه رپاکردنی شه و به ره به  وه کانه ی ناوشاره تیانه سایه که

ک  کاتیکدا وه  هــل ملبنت  بجه ه ر ھه سهکان و ڕاپچکردنی پاسداران بۆ ۆکردنی شیوعیو سۆشیالستهچ و قه
ک  هــی ر ناوچه ر ھه سه  ر پاسدار بھننه گه ئه  که  وه ونهرموت ڕژمی عراق پشتر ئاگاداری کردب فه ئه  مامه

ـــــــر دادگاک به  برده تان نه یه گه م به بۆ ئه  دات ، باشه ئه  و ناوچانه کی کیمیاوی له چه  به کیمیابارانی ی  هـــ
  هــــم انی باباگوڕگوڕو چهک وته نه  ر بیره بردنی پاسداران بۆ سه  له  رپرسیاره ی ک به ئه .نفال  وئه بجه ه ھه

ــھنان وب  هـــــب  داخ ، که ره ی قه هــــــــناوچ  نزک توزخورماتوو جیگیرکردنیان له  له} زنبور { بۆر  ـــــــــ ردن و ـ
اران و ــکیمیاب ی به و ناوچانه یگرت و ئهگ  نده هو  د ئه سه دام تی سه ئاگری فاشیه  و ناوچانه جگیرکردنیان له

کوژکرد  شی کۆمه که کان کاولکردو دانیشتوانه نفاله شی ئهھ .به ئه  باشه گای   له  رپرسیاره ی کگرتنی ڕ
  .وشیروان بو ؟  ش نه وه کان ، ئایا ئه نفالکراوه ئه  ناوچه و بجه ه ربازبونی دانیشتوانی شاری ھه ده

تی  هـــرکردای سه رانی له الل و براده بت و مام جهوشیروان بو نه  له م تاوانگه مو ئه رپرسیاری ھه ر به گه خۆ ئه
ت  باعه قه  عوزر له{ نی  ته کورد وه  واته ، که  شت سایان خایاندوه ھه   زۆرتر له  که  و تاوانانه بن لهبوبئاگا

  .} خراپتر 



ــئ   ــون که ئه  هــــک ، ڕاستیانپیان و  چه ، کانمان رۆکه سه  که  یه وه ئه  یرتره سه شتک مو ھه  له  که ی وه  هــ ــ   هـــــ
ــــح له چه ــلئاسا ھ قه  وه کتر و یادگار نوسینه ڵ یه گه  ان لهــ ــ ـــوی دی یان به که ر یه هـ ـــ ش  ت ڕووت ڕه ئه  کهـ

                ، !!!!!! بت 
  م عباس رۆسته 
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