
www.kurdistannet.org 
 1:34 2005-5-26 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

  
  یان ویست به ئه،  وه نه یان ورا بوی بکه م نه م نارد بۆ کوردستان پۆست به مه  وه م وتاره ئه 

 بۆ  بۆیه، بووم ڕازی نه وه م من به  به وه نه وجا بوی بکه م بگۆڕن ئه که ویستی خۆیان وتاره
   .ل ڕزمدا گه له،  وه نه بکهک خۆی بوی  ق و وه قاو ده ڕزم نارد هیوا دارم ده کوردستان نت به

   
  

  جةمال فةتاحجةمال فةتاح... ... كاوصذكردين وتةي سوك و هةرزان أؤشنبريي نية كاوصذكردين وتةي سوك و هةرزان أؤشنبريي نية 
  
رنجی  ندک ئامۆژگاری و سه می هه کوردستان پۆستدا وه ریف له ناوی تاهیر ساح شه سک به که 

  تا  ره سه،  وه ته منی داوه
 چو کرد ئه ئه س باسی نه سکی که ته ق می و عه کهر  به بوو له سک هه  بم وتیان که وه  ئه پویسته

م   ئه دیاره،  سه  هی فن که مه کی بن ئه ی خه وه کرد بۆئه کدا پسایی ئه  ڕگای خه ره سه له
 ڕز رانی به کاتی خونه وت له شر نامه ببوو به خۆی ل  که ی لھاتووه که ک ڕیویه  وه ره براده

  وچیرۆکه ی ئه وه دا جگای گرانه بواره م له وه چونکه تان بۆبگمه  که ویهچیرۆکی شرو ڕیبگرم و 
م   به ی بیستووه وچیرۆکه ی کورد ئه ها دنیاشم زۆربه روه و هه وه نابته ی تدا دورودرژه

 زار ساڵ خۆی  ڕوی هه شر چونکه ڕوی نابت به م  ئه نده وه رئه دا هه وچیرۆکه ستی ئه به مه له
   . رشره  وشریش هه رڕویه رچی بکات هه لبگۆڕت و هه

ر  نووسه ه که  به خۆی لگۆڕاوه  که ره برادهم  ی ئه که وه ی ڕشانه وه مدانه ر وه سه ی بمه وه پشئه 
ی   که وتاره ک له  وه  چونکه سانه که م جۆره  بۆئه می منه وه  دوا مه  ئه وه مه هک ران دنیا ئه خونه که

هاوڕێ و هاوشانی   بات گ نابت خۆی بۆ ویژدان و خه ن مرۆڤی خاوه   که پشوترمدا وتومه
باسکردنیان   به خۆشانه رون نه  ده سه  که مجۆره ش ئه کی که الیه له، وه  نزم بکاته سانه که مجۆره ئه
   . ، ن که  گۆڕت وخۆیان ون ئهش بت زیاتر خۆیان لئه خراپه ر به گه ئه

داو 1991هاری  به کی کوردستان له ی خه ڕینی شۆڕش گرانه دوای ڕاپه رله  هه ارهدی 
کتی نیشتمانی کوردستان وپارتی  گشتی و یه ی کوردستانی پیرۆز به ره تی به رکردایه سه به که

رست  خۆپه خۆش و رون نه کی ده  هخ ک له کۆمه گرتری تی سه تایبه راتی کوردستان بهدموک
 وجه فه ناو  له بوو وه رگایتیان نه و پشمه ر گهن سه ناو ڕیندا زاتی چوونه ش ڕاپهپ  له که

  وتنه کهڕین  اپهڕ ک جاشکی سوک پاش وهشاردابوو  هیان خۆایان ح  زۆربهکاندا فیفه خه 
ست هنانی  ده  بۆ بهی ماندوی شاخ گرتن رگه د پشمه قه و خۆبه وه پشه بۆخۆبردنهکردن  په هه

ندین  ی ماندوی چه رگه  بای پشمه گاته بایان ئه م کاتک زانیان نه به، ب کسه و مهمقام 
 تاکوشانازی بوو باتیان هه خه نه   ویه ی هه وره وده ش ئه وه پشه خۆبردنه ی کوردستان و نه ساه
  شۆڕشگه  نه و الیه  شۆڕشن الیه وتوش بوون تاکوله رکه  دهسانی ڕۆشنبیری که ن و نه بکه پوه
  جگای ڕز وه ره ماوه ن جه الیه تی و ناوداریش بوون تاکو له سایه که خیان پبدرت نه  بایه وه کانه

نایان بۆزۆر شت برد ئیتر   په  وه ڕینه دوای ڕاپه  لهخۆشانه رون نه ده سه که و  ئه بۆیه، خ بن بایه و
 و م نرخ الو که ی البه انی کۆڕوکۆمهو پک هن ڕاست و پ ی چه دروست کردنی پارتۆکه ر له هه
ی کوردو  وه ته نه ئسقان دوژمن به ر کانی تاسه وه  تونه نه ئیسالمیه نابردن بۆ الیه خ و په بایه
لکترۆنی  ریدی ئه ندو به ی سه شه ر گه ته کاتک کۆمپیو  وه2000دوای سای  له  هو، واکانی ڕه مافه
گشت  ی ژر گ له ک قۆالنچه  وه سانه که م جۆره بوون ئه یدا پهکان  کوردیه  سایدهی پدراو  شه گه
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  نه ناوالیه ک له چه وخۆ به  ڕاسته ی که وه باتی ئه رهناو ئستا له ریان ده  بۆنیان کردو سه وه که الیه
پاڵ  ن یان له  کانی کوردستان بده شۆڕش گه نه الماری الیه  په وه کانه وه  توند ڕه ئیسالمیه

کان  کوردستانیه  گره شۆڕش نه و الیه رگه و پشمه شۆڕش  پالر بگرنه  وه کی الوازه یه کهپارتۆ
کانی کوردو  رکرده باتی سه و دژی کوی خه کیان گرتووه کتریا یه ی به ک کۆمه وه کاندا سایده له
یان و هۆشی الواز نووسن به ی کوردستان ئه رگه فری پشمه و دارستان وبه ریای خونی شۆڕش ده
 بای  هبایان ناگات بایی رکورته به  لهکاتک یانوت ت و کۆیان ئه قه  سهقی عه به

کانی  رکرده و سه رگه و پشمه شۆڕش و خیایش بت کورد باتگو دسۆز به کانی خه وخه رگه پشمه
رچاو  به دنه ک یسهک ک  وه مانه ئه، ر بیندا بن ناوی ئازادی ڕاده ش له مه ئه، ن دار بکه که له
 م مرۆڤ م وپیان ئه که م من بۆدواجار ئامۆژگاریان ئه به، نینی بت  ڕاکردنی ئاسک پکه به که

  ن به یکه ئه  ئوهش مه زنت ئه به یخۆشی نه  که ره سنوری خۆی بناست و سنو پویسته
ی قافدا  وت بچن بگژی قوله هتان م ئه میکرۆسکۆبیش نابینرن به  به کهچن  ک ئه کتریایه به
 ی قاف  دامانی قوله نه ی بگه وه دنیابن پش ئهوتن  ر که ک ڕگای سه  نه خۆشینه  نهش مه ئه
، پوچی  ناو جیھانی ناکامی و مایه چنه  ئه میشه ک هه بنو وه  وشک ئه وه پوشی بناریه م چه که یه به
.   
، ک یه وه ته بوونی نه سته کانی ژرده  زیانباره هئاکام کک له یه، ت ریف ئه تاهیر ساح شه 

واویی و تکشکاوی   ناته ست به  هه وه فکری وسیاسیه، ر ڕووی کاراکته کانی له مرۆڤه  که یه وه ئه
رکی تکشکاوو  کاراکته،  سته کی ژرده یه وه ته مرۆڤی نه،  ڕواو ئه ری ئه سه ها له روه هه. ن که ده

ی  مباسه  ئه  خۆلگۆڕاوه ناوڕۆشنبیره م به  و من نازانم ئه یره ربینکی سه ده مه هئ.. هتدد.  ڕووخاوه
 و وساوه  چهالنی باتی گه  مژوی خه  له ر مرۆڤکی شۆڕشگ بویتایه گه ئاخر ئه!! ؟ کوێ هناوه له

 و  هوساو ی چهالن ناوگه تی له سایه رزترین که ت زانی به  ئه بوویت وه  ئهزا شۆڕش گ شاره
س  ترین که خۆبورده ترین وله زه ربه کوردستاندا جه له،  کانیانه  شۆڕشگه تیه سایه دا که سته ژرده
  تیه سایه وکه  یه رگه پشمهزاڵ بت  ریدا سه به  داوه نه ری تکشکاو وڕووخاو  کاراکته به  ڕگای که

  وه نه که ک تۆ بیر ئه وه ی که خۆشانه رون نه  الوازو ده سه وکه  و ئهتۆ   که کانی کورده شۆڕشگه
  وه تی خۆته سایه ی که وانگه ڕه  له ش دیاره مه ئه، ن کداریان بکه وت له تانه یای پوچتان ئه خه به
یکی  وه ته بۆنه  وه که  یه وه ته نه  کان له ره ها کاراکته روه هه!؟یت که مووکورد ئه تی هه سایه یری که سه
وجۆری نین ک ک یه کانیش هیچیان وه سته بنده وه ته و دوژمنانی نه یه هست جیاوازیان ه بنده

ڕووی   لهو چی می حوکم ڕوی سیسته  چی له یه  کان جیاوازیان هه سته بنده وه  ته تیان بۆنه دوژمنایه
  بۆیه  وه رو داگیر کراوه تی داگیر که ریه لتورو نه ڕووی که م له و هه که داگیر کراوه له تیکی گه جیۆپۆله

ڕووی  تی و له سایه ڕوی که رو له رووی کاراکته  نابن لهک ک یه کنین و وه ک یه الن وه مووگه هه
ری و  روه م ئستاش ئاستی مافپه  به ی کورد داگیرکراوبووه وه ته ی نه ناب به جه،  وه سایکۆلۆجیه

ترین  وره ب گه ره عه، ی کوردکان ره داگیر که وه ته  نه  له رزتره  مۆدرنزمی کورد بهدیموکراسی و
 22نی  و ئستاش خاوه ته وه نی کیان وده خاوه  د ساه زاروچوارسه  هه ری کورده ی داگیرکه وه ته نه
کانیش   فارسه رهیاد،  دار نیه تکیاندا دموکراسی و مافی مرۆڤ پایه وه  ده تاکه م له تن به وه ده
 و له  متره بکان که ره فارس وعه کانیش شتکیان له  داو تورکهت وه کیانو ده ب کۆنترن له ره عه له

تی  سایه م که به، ئیسالم بوون کان ئیمپراتۆریتی ساڵ عوسمانیه 500 ه زیاتر ل  چوونکه وه ڕووه
وان  تی ئه سایه رگیز که تی کورد هه سایه ل که گه ین له راوردی بکه و به  بنه دوژمنانه و موو ئه هه
، یی کورد وساوه ڕای داگیرکاری وچه ره سههزتریش نابت  و به بووه هزتر نه تی کورد به سایه که له
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ران   ژرڕکفی داگیرکه ته متر چووه و که نشین بووه لکی یاخی و چیا مژودا کورد گه له
   .نت یه گه سایتی کورد ئه رزی که به ش مه ئهکان  بگانه ته سه وده

  ره وکاراکته ئه، تی سیاسی کورد رکردایه سه، ت ڕواو ئه ری ئه سه  له ره م براده ئه ها روه هه 
می  رده به مترزانیدا له  بچوک و که نمایشکردنی گیانی خۆ به کانی خۆی له شکسته   که یه تکشکاوه
ک  ق وه قاوده م من ده  به واوی نیه  مانای ته ربینه مده  ئه دیاره.  وه کاته راندا پناس ده داگیر که

بت ک بت   ئه مانه م قاره ئهم  ران بکه خونه  پرسیار له م پم باشه به،  وه ته خۆی نووسیومه
  وانه م فسفس پاه  ئه دا پویسته ربینانه م ده پی ئه و به ئه  که ی ناسیوه تاکوئستا کورد نه که
و   بهدابت وا ی کوردی بوار نه هو ته کی لھاتووبت وتاکوئستابستک دوژمنانی نه یه رکرده سه

پی  سک به ئاخر که، م دوژمناندا رده به زانت له تکشکاو ئه تی سیاسی کورد به رکردایه سه  جۆره
کی خۆی بۆکورد  و دۆشه و لفه ک شه یه تاکه کردبت تی نه رگایه ڕۆژک پشمه ی خۆی تاکه وته
ژر بای خۆیدا  ری به خۆش سه ک مریشکی نه  وه همیشه  وه شه  وانه پچه کو به کردبت به رک نه ته

  نه نفال و هاواری ژنکی ئه   نهئاخنی بت وکانی ڕژم  موو تاوانه  هه کردبت و گوی خۆی له
کانی  الده کانی جه ی زیندانهکالق ی شه ربه زه  نهو اوی کیمیاوی لدراوخنکمنداکی ی  ناسه هه
تۆزکانک و بۆساتکیش ویژدانی  رد کوردکی پاکوبگه چهتجاوزی ناموسی ک  نهو عس به
   سیاسیه نه تی کوردو الیه رکردایه ی سه خنه خۆی بدات ڕه بت چۆن ڕگا به جوندبت ئه نه

و   ناڕاست م ئاکاره رئه هه، ستت ببه و بوختانیان بۆهه کانی کوردبکات ودرۆ شۆڕشگه
و  م درۆ پناوی ئه کانیان له و پاپشته سانه  که م جؤره  بم ئه کات که  وامان لئه جیانه نابه
راتی سوری ومیتی  تا مخابه گرن هه ر ئه وه  پاره وه ڕکخراوی القائیده رله دا هه ستراوانه به هه

ر  ده ستی مووداریان بهشدا ما ئاینده له ین دام حسه ی سه ماه بنهتورکی و ئیطالعاتی ئران و 
   .!!؟وت که ئه

  وه ته ی نه وانه پچه ڕۆشنبیری کورد به، ت یگرتو ئه کجاری شتی ئه  یه رزه  به م پیاوه ئه 
ی  سته ر خون و جه سه له که تین یه خۆرترین توژی کۆمه ترین و مشه ه بووده،  وه کانه وتووه پشکه
و  وه شارنه تی کورد ده میلله کان له پناوی بژوی خۆیاندا ڕاستیه ه ل چوونکه، ژین تی کورد ده میله
ڕژت بۆئازادی  دا و خون ده قوربانی ده ن که ته و میلله کردنی ئه واشه جهریکی  وام خه رده به

و   ئه ر دیاره داد وه م به که رخۆتان ئه رانی هژا هه خونه. ناو ڕۆشنبیرانی کورد به. وڕزگاری
کار  واشه و چه خۆر و مشه  ه موی به بووده بجیاوازی هه  به زانه نه  سه م که ئه  ی که هران نووسه

ختیار  به س و ی کورد شرکۆبکه وره کو شاعیری گه یانی وه زانین کن ده موومان ئه ژمرت هه ئه
 نووس  مهیان رۆژنا ل ده گه هل.. هتدردی و د هه حمه قانع ومامۆستا ئه ریوان وریا لی و مه عه
شقی ڕۆشنبیری  رمه و سه یه ڕتوکیان هه روار په خه موو به  هه مانه ئه شار که و ری شاخ سهونو
   .، گشتی ی کوردن به وه ته نه

 سای  بۆچی له، پرست ئهمرو  فا بارزانی نه المسته ر مه سه کاته  هرش ئه رزانه هه سه م که ئه 
ند  رچه ههلی کورد کرد؟ ی گه ی ڕزگاری خوازانه وه بزوتنه هتای ب فا ئاشبه المسته  دا مه1974-1975

درژایی  فابارزانی به  مسته فابارزانی بکات چونکه باسی مسته که متره که وه  زۆرله م تاهیرناوه ئه
 بۆکورد  بووه نه ش کاتژمرک ماندوو ره م براده ئهمانی کورد بوو  کی قاره یه رکرده نجا ساڵ سه په

نجا سای  فابارزانی په رۆک مسته شاهیدی مژو سه به وه،  یشهنۆک و ترسه  ه ووده زۆر ب دیاره
چۆکی  دا نه نجا ساه و په ی ئه ماوه له وه، تی کورد بوو ی میلله رکرده و سه  گه ق پشمه به ره

ن خاکی نیشتما ر بستک له سه له کانی کوردو نه ر مافه سه یشی له مه  مساوه بۆدوژمنان داداو نه
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ک   نه ره م براده ک وتم ئه بوو وه مه رده سه و تی ئه وه یلول پیالنکی نوده ی شۆڕشی ئه کسه نه، کرد
رانی ئازیز بۆزیاتر  خونه،  وه ته  خوندووه ی کوردیشی نه وه ته کومژوی نه الن به نھا مژوی گه ته

رشیفی   ئه  وتارکی من له واننهیلول ب ی شۆرشی ئه کسه ر نه سه کان له ی ڕاستیه وه روون بوونه
  ستیشتاندابت بواننه رده به ر له گه ئه، یلول ی شۆڕشی ئه کسه ژر ناوی نه کوردستان پۆست دا له

، و وتارنوسی وتی میسر ر نووسینی دکتۆر محمد حسنین الھیکل نوسه ڕتووکی الحلو والحرب له په
وانی  یه و په نھاکورد رته ک هه کات نه  ئه هی کوردیش شانازی پو وه ره کی ده بارزانی خه

کات   ده وه مره رۆک بارزانی نه  سه واوبت شانازی به تی ته سیه ر کوردک که گه ئه  بۆیه، بارزانی
جنابتان ئستا  ی که وانه وقه م ئه  ئه  دۆڕاوه ره م براده ش من به مه پاش ئه، نکولی لبکاتک  نه
هزتر  تۆ زۆربه کی له یان ساڵ پش تۆخه و ده  ر زۆرکۆنه سه نه یخه ر بارزانی ئه سه له
م  که رزی بارزانی تی به سیه که تۆزکاکیش لهتوانی ی م نه ی لدا به وانه وقه  ئه وه داهنانیشه به

تۆزی  نابتان به  جه ری کنووشیان بۆبرد که سه نجامدا ئه  له  بوون بۆیه وره پشی گه و نه وه کاته
 بئاوا  مانگی ئاسمانی کوردانه (رمووی بارزانی مریش فه ژاری نه ک هه روه هه،  نابن وانه  ئهپی

   .، ) ڕن ی ویژدان که ئاست لۆمه ڕن له وه مانگ ئه ش به وانه ئه،  مانه بوون و نه
مدا دژی  که رهاوت وامن له دات که ر ئه یدا واپیشانی خونه که کاریه واشه  پدرۆ چه نوسینه تاهیر له 

ڕک نیم  یی رؤشنبیر دژی هیچ بیروباوه وه ته کوکوردکی نه م من وه تم به نیستو مارکسیه کۆمه
  رکوردک ئازاده  کان هه سیه که تاکه کانی مرۆڤ ومافه ردوونی مافه پی جاڕی گه  به ومن وتومه

   .بت ی کورد نه وه ته  باکانی نه ندیه وه ژه رجک دژی به مه یه به ڕکی هه ربیرباوه هه
ژر ئای پارتی  بووم له رگه یان ساڵ پشمه من ده، ک ک پارتییه تۆ وه، ت من ئه تاهیر به 

می  رهه شم به که باته  و خه تی کورد کردووه باتم بۆڕزگاری میلله دموکراتی کوردستانداو خه
پناوی  م له که دوی خۆم ئهڕابور خۆم و به  شانازی به بوو بۆیه م هه که ته رچاوی بۆمیلله به
و   گرتووه رنه  وهنک  و الیهس که هیچ  شمدا هیچ پاداشتکم له بات و تکۆشانه  خه یان ساه وده ئه

شم و  نکی که هیچ الیه پارتیم و نه من نه م ئستا سنیم به هیچ که ڕوانی پاداشتیش له چاوه
  میشه ک هه کو وه گرم به ر ئه نکیش وه یهو ال س ی هیچ که مووچه سه ونه که پویستیشم به نه
،  خوکردووه  به ندانه ف مه ره ر ڕگای شه سه مندای خۆشم له ژیم و ماو نجی شانی خۆم ئه ڕه به
تی  پناوی دوژمنایه له  کهی کوردنیم وه ته دۆالری دوژمنانی نه  سته ڕوانی به ڕزت چاوه ک به وه

  ، خشت به یدا پت ئه وا که ڕه کوردو کشه
  وتوومه ی من وه می ئه وه  له مه  ئه!ر ک دروستکه ر بت نه بت ڕوخنه ده   ڕخنهنووست تاهیر ده 

  م جۆره ی ئه ربینانه ستو ده هه  م جۆره  ئه دیاره، بت رانه بت دروست که  بۆکرد ئهی کورد خنه ڕه
النی  توری گشت گهل که  به هکو نامۆی ی به هک لتوره کوردو که  به نھا نامۆیه ر ته ک هه  نه سانه که

م  رده کانی هه خنه ی کورد ناگرت ڕه وه ته دوژمنانی نه  له خنه ڕهخۆ   ره م براده شۆڕشگ ئه
مخۆری کوردن منیش   خه  تاکه یان ساه ده  که  کانی کورده  شۆڕشگه نه و الیه رکرده ی سه ئاراسته
ندی کوردبت ودروست  وه رژه کانی کورد بۆبه خنه  ڕه م پویسته  به  نیه ه س ب هه که  که وتومه

 م  ئه  کهی هو یاسای  ئه م دیاره به،  بت باکانی کورد دا ندیه وه رژه ر ڕوناکی به به بت له رانه که
کی  چ یاسیههی ڕی به  باوه  که ویاسایه  ئه کانه ریه ربه ی وجودی و بهاکات یاس وی لده یه  په ره براده
   .کی ژیانه یه یاساو ڕسادژی گشت   و  نیه ویه م زه ر ئه سه

   به کات وخۆی ل بووه وا ڕیز ئه ران بوختانی ناڕهزا ههتاو بوون؟  نگه بۆچی وا ته، نوست تاهیر ده 
ن و لیا ستاوه و دژیان وه ئه ی که سانه وکه ئاستی ئه و له ئه چی نازانی که  که وره شتکی زۆر گه
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خۆشی خۆی  رون نه  ده ریف له تاهیر ساح شه  وه ش ناخونرته سفری پاش فاریزه ترست به ئه
و  ڕاوه دوویدا گه س به که و نه یاده م و ڕیسوای له سی واکه س که که  من دنیام نه بۆیه  زاوری چووه

کتی  ی پارتی ویه ر ڕبازی شۆڕشگانه سه توانن بچوکترین ڕۆڵ له ویش ئه کوئه زارانی وه هه نه
   کردنه وره خیاڵ بۆخۆ گه نھا به  تهش  و بوختان ڕیز کردنهم درۆ ئه، کی کوردستان دابنن وخه
  .فوو به

و نا و به کک له ئایا هیچ یه،  پرسیومه همی پرسیارکی مندا ک وه  له ره م براده پاشان ئه 
 کی کوردستان دسۆز یه رگه ر پشمه ده قه  به وه نه که ریف بیر ئه ک تاهیر ساح شه وه ی که رانه نوسه

سعود دا  الل وکاک مه تی مام جه رکردایه و سه کتی  ژر ئای پارتی و یه له بوون بۆکورد که
کاو  ه ئدا کاوژ م ناونیشانه ژر ئه له؟و کام شۆڕش رگه کام پشمه، نووست ؟ ئه باتیان کردووه خه
ژر   شانم له ته کردووه کم نه  چه که  یه وه تی کورد ئه  بۆ میللهباشترین دسۆزی من، نووست ئه

ها  روه هه،  کردووه شداریم نه به، بانیدا سعودو تاه تی مه رکردایه کتی و سه ئای پارتی و یه
 ناو  شونی خۆمداو له له، ت یشکنت و ئه کاتو ئه باتی خۆی ئه درۆ باسی خه ڕوات به ری ئه سه له

ی  رگه موو پشمه  ناوی هه من به.  نجامم داوه عس ئه ڕژمی به ی پمکرابت دژ به وه ئهشاردا 
بات و دسۆزی خۆت  ک کات ژمر خه م یه ریف ئه  تاهیر ساح شه  به وه ماندووی کوردستانه

ی  رگه  ناوی گشت پشمه ر تاکومن به ماوه ران و جه  بۆ خونه درۆ باس بکه ک به ڕاستی نه به
ر پارتی و  گه پرسم ئه ڕز ئه رانی به خونه دا من له لره،  پت بم تۆ پیاوکی ڕاستی وردستانهک
  سه م که مووگلی کوردستانی باشور به  هه بووایه نی تری کوردستانی نه ندک الیه کتی و هه یه

ر  رعه لمان و عه  سه وگرهن وه ئستا له نه که ریف بیر ئه شه ساح ک تاهیر وه و که شه فانه و بوه سپه
ی  نکی که ند الیه کتی و پارتی و چه مانی یه ی قاره رگه  پشمه له جگه، ژر خاکدا کرابوون به نه

  م مافه رده به نان لهدا هانچۆکی عسیان داو به نگی به  زه وه شه کوردستانی ک بوون دڕندیان به
 کاک تاهیر ساح ی ژر لفهن و  نده کهو   او زاخهباتی ن  خه وه ئه ی کوردستانی باشورداوا کان ڕه
   .، راسان کردبوو و و ڕۆژ دوژمنی هه شه ریف بوو که شه

م بوختان   واز له  پیاو بۆیه  به  بووه  نه  فشه سیش به  و که تی درۆ کورته هیم برا پ کۆتایی دا ئه له 
می داد گای  رده  به ین کان بنه بت سبه ه دنیابن ئ  چوونکه  بنن باشتره ستراوانه به و درۆ هه

   ..تان بن درۆیانه م گشت م گۆی ئه ل و وه گه
  جمال فتاح  
 24/5/2005     
     

5 


