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  جةمال فةتاحجةمال فةتاح... ... وةآلمصكي كورت بؤ سص نووسةري كوردستانثؤست وةآلمصكي كورت بؤ سص نووسةري كوردستانثؤست 
  

ی  که وتاره مه وه  له ویست چونکه ئازیز و خۆشه رانی زده  خونه ل داوای لبوردن له گه له
ک وتم   وه  چونکه سانه  که م جۆره  بۆ ئه می منه  دوا وه مه ریف وتم ئه ڕابوردومدا بۆتاهیرساح شه

ر  به م له ن به که گۆڕت و خۆیان ون ئه ش بت خۆیان لئه خراپه ر به گه یان ئهباس کردن به
س   نفه نگه و ته هاوبیرانی ئه کی له کو کۆمه  بهر تاهیر ک هه م نه رکه تاه و مه وهی  وه ئه

   . بم ره فه و س نه مک به  وه منیش ناچارم کورته،  گۆ ته الوازی هاتونه  زۆر به و بۆیه کردووه
عید و  مال موختار و کاک پۆسه مال جه رس کاک که ی هه وه م دانه  وه  سه ی بمه وه پش ئه 

 ئامانج و هیوای مرۆڤ  م که  بده وه ک به یه  ئاماژه پویسته، بدول ناوک لی عه کاک عه
 کانیان  و ئامانجهڵ ئازادن چۆن ئاوات کۆمه تاکو به  و مرۆڤ به ری جیھاندا زۆره رانسه سه له

 ئاوات و  شتن به دات بۆگه ر ئه سه وی له مرۆڤ هه و ڕگای که ر جک ئه مه دی به بننه
بت  گا نه کۆمهی  زۆرینه بچوکو باکانی  ندیه وه رژه کانی دژی ئاوات و ئامانج و به ئامانجه

و  ها ئه روه بت هه  نه گاکه مهکی کۆ ی خه زۆرینهکانی  لتورو پیرۆزیه ت و که ریه ها دژی نه روه هه
نگی خۆیان و   پشه نه یکه  ده سته ی تاک یان ده یه ه و ڕکخراو و کۆمه  یان ئه ڕه ڕبازو بیرو باوه

 ڕای ی بیرو وانه  دژو پچه  کانیان پویسته  ئاوات و ئامانجه شتن به ن بۆگه که ر ئه سه کاری له
لتور و  ت و که ریه ئاواتوئامانج ونهی  وانه  پچه ر به گه م ئه به، بت گا نه ی کۆمه زۆرینه
شک یان کرتکی  ش به یه سته و تاقم و ده  ئه  بوو که گاکه ی کۆمه کان و بیروڕای زۆرینه پیرۆزیه

  وه که ی خه ن زۆرینه الیه  له تیه مایه و که جا ئهو ئه،  وگایه و کۆمه تی بوون له مایه بچوک و که
واو   ته تانه  هه هوی ئ و دیدو بۆچونه  ئه کشرت که رنجیان ڕائه کرن و سه ئامۆژگاری ئهتا  ره سه

لتور و  ت و که ریه ل ئاوات و ئامانج و نه گه  لهو گایه ی کۆمه دو بۆچونی زۆرینهی دی وانه پچه
ر ڕای خۆیان  سه ر له ه ه یه مینه و که ر ئه گه ئیتر ئه،  وه ته گادا نایه ی کۆمه کانی زۆرینه پیرۆزیه

، گایان کرد ی کۆمه لتورو بیرو ڕای زۆرینه ت و که ریه سور بوون و پشلی ئاوات وئامانج و نه
  و تاقمه  ئه ان کهیکان و ماف و پیرۆزیه رگریکردن له بن بۆ به گا ناچار ئه ی کۆمه پاشان زۆرینه

گژی گشت   به گاکه یاساو ڕساکانی کۆمه  بگودانهن و  وت ژر پی بخه یانه  ئه تیه مایه که
وتاقم   ئهی وه وی پوکانه موو توانایان هه هه بهگا  رنجام کۆمه سهچن  گادا ئه  کانی کۆمه پیرۆزیه
مان و  ڕله ل په گه  له ی که وانه  کان ئه  کوردستانیه دا پارته لره، ن ده  ئه شونه  گره گروپه
 نوس   چاره له سه مه تی له تایبه کتی ڕکن به ل پارتی و یه گه  و له رمی کوردستانه تی هه حکومه
 وت ر که ک ده  کاندا بۆ گشت الیه بژاردنه  هه له ی که وه پی ئه کانی کوردستانی باشور دا به سازه

کوردستان   له ش که رانه برادهم   ئههنت ری کوردستانی باشور پک ده ماوه جه100%نزیکی 
مانی  ڕله په رمی کوردستان و له تی هه  حوکومه  له کشاوه رو شمشریان هه هپۆستدا خنج

  نه  گشت الیه  پارتی دیموکراتی کوردستان و له کتی نیشتمانی کوردستان و له  یه کوردستان و له
فا بارزانی  ال مسته  مه له ها روه گشت ڕۆشنبیرانی کورد هه  کانی کوردستانی باشورو له شۆڕشگره

  لهوتن خواز و سعود بارزانی و شۆڕشی گونی پشکه  کاک مه لهزن و لولی مه مر و شؤڕشی ئه نه
کانی  زه ربه  سه هیده  شه ولهکتی نیشتمانی کوردستان   بانی و شؤڕشی نوێ ی یه الل تاه مام جه

  ست بۆیه  ده کانی نجه  په یان ناگاته گشتی ژماره تی سیاسی کورد به رکردایه سه کوردستان و له
  یه مانه الی ئه ک و مافک له تیه وایه ر ڕه گه ر ئه دادوه  به وه مه که ڕز ئه رانی به  خونه جارکی که
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ر  ماوه هوا باگشت ج وت کردون ئه  لمان زهناوم هناون  که وه ره ی سه و پک هاتانه و من و ئه
ری  ماوه  ی جه100%و   تحدای ئه مانه ئه ر نا گه وه  وه ر بگرته یان بۆ وه که بت و مافه نگ هه ده

  ش پمان وتون ئوه ن و ئمه که  کانمان پشیل ئه ن و گشت پیرۆزیه که کوردستانی باشور ئه
و  می دادگای ئه رده به ینکان له بت سبه وام بن ده رده ی خۆتان به ه ر هه سه ر له گه ن وه ه هه

ر  گه ش ئه کی که الیه له، ۆتان بنکانی خ ه م گۆی هه  وه م پداوه ئاماژه  وه ره سه  له ی که یه زۆرینه
ر  گه  ئه وا نیه  بۆچی ڕه100%ی   ڕژه بهکی کوردستان بن  ی خه  دژی ڕای زۆرینه یه سته م ده ئه

ردو ی کو وه ته ستی دوژمنانی نه  ده مانه  ئه  که و گومانم کردووه ی پشومدا وتومه  که وتاره من له
   .ی بن واکه  ڕه کشه

  به،  وه ینه که ت بۆبو ئه که مونوسینه کاندا پم وتیت هه تای قسه ره سه من له، ت مال ئه کاک که 
ر  تا من هه ره سه، م به  الیده کارت هناوه تی تاهیر به  بۆ سووکایه ک که یه  و قسه شهرجک وو مه
  ۆتاهیر نوسراوهب  و یه و قسه ر وشه ی من هه  که م وتارهی مال ئه ی کاک که که ربینه  ده شوه به
م  ن گۆزه کو کابرای خاوه ریت یانی هیچ وه  الی به بۆتاهیر نوسراوه ک که یه هو وت ر وشه گه ئه

ی  کی که هڕۆشت کابرای کدا ئه ڕگایه ی پبوو به بوو بارک گۆزه ک هه یت وتیان کابرایه که لده
ن  ؟ کابرای خاوه ت چییه که باره کان و پاشان پرسی کی گۆزه  تایه کی دا له ک کوته توش هات یه

  ش راسته کی که الیه له،  ندک خۆه  هه یت هیچنییه شی بده و تاکه  له کی که ک کوته  وتی یه گۆزه
م  م من نه یت به نی تدابکهڕزت گۆڕا  به رد ڕازی بووم که ی سه ک وشه ر یه سه نھا له من ته
ویستی خۆتان شتی ترم  م بگؤڕن و به که نابت و کاک تاهیر وتاره زوی جه  ئاره ڕزت به  به وت که

  وه ت بۆمن نارده که  کاتک وتاره بۆنمونه،  وه  ڕاست کردنه  ناویشت لناوهبۆبنوسن
ندک  ریف هه  تاهیر ساح شهباتی من نووسی بووتان کاک تان البردبوو له تاکه ره مووسه هه
و  رنجم بۆتاهیر نوسیبوو یان ئه  جا من ئامۆژگاری و سهرنجی بۆمن نووسیوم مۆژگاری و سهئا

موی هرشی  کو هه بوو به ریف ئامۆژگاری نه ی تاهیر ساح شه  که نوسینه، بۆمنی نوسی بوو
الل و  تی و مام جه رگایه شمهفا بارزانی و شۆڕش و پ رۆک مسته ر سه واو بازاڕی بوو بۆ سه ناڕه
ی  که ره رانبه ر ڕای به  هه مال دیاره کاک که، رمن  بۆسهکان پاشان سعودو گشت پیرۆزیه ک مهکا

   پیرۆزیه  شمشری کولیان له ی خۆی نابینت که که ره ورو به مو کورتی ده و که ه بینت هه خۆی ئه
   .، یت که ست خۆتیان لگل ئه نقه ئه یان به  کشاوه ری کوردستانی باشور هه ماوه کانی جه

ی  ک پیشه وهکو   به ستاوه وه  ڕانه وه منه ر به ههم   به می بۆمن نوسیوه  وه مه مال ئه کاک که 
ری کوردستان نت و کاک   به ڕوه  بهری کانی کوردو کاک عومه رکرده یی گشت سه میشه هه
  ش نه مه  ئه ک وتوومه وه، ج ی ناشیرین و نابه ر قسه  به ته داوه.. ن و هتد سه عید حه سه حمه

ڕگای   کانی کورد له ندیه وه رژه  به هوتن و رکه ک ڕگای سه تی نه س گرتوویه ندک که  هه خۆشینه
  وه نه که ده وه ر س ناوبراو تائکید له هه.  دروست بوون ته  نایه وه ستراوانه به  هه نده م پوپاگه ئه
ر  بت ڕووخنه  ده خنه تی ڕه وتویه  که ی دروست کردووه فه لسه  فهریف  شه تاهیر ساح ایه بو که
تی ڕابوردو  هزری سیاسه رتان له سه ی که سانه وکه ی ئه ڕز رووناک بران ئه رانی به خونه، بت
سک   ئایا؟ که وه ته رگری نوشتان خوندووه ت و به  کانی ناو قاموسی سیاسه نویه و وشه رچووه ده
ی خۆی  سکه  بنده وه ته بای فینی نه  له خنه ی خۆی ڕه که سته  بنده وه ته تی نه سه  ده له خنه ڕه
 شۆڕشگانی  له خنه ی خۆی ڕه که سته بنده وه ته ی نه یان ساه ری ده رگری که رو به  پارزه  له خنه ڕه
ری  ماوه جه100 % ی له ڕای ڕژه  له خنه ڕهی خۆی  که  سته بنده وه ته نهی  یان ساه خۆبوردووی ده له
ر تاهیرو  گه ئه!!! ؟؟ر بت یان ڕووخنه رانه ی دروست که که بت ريخنه بگرت ئهی خۆی  که  له گه
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ی دوژمنانی   خانه  بچنه  بیاریان داوه وه کاته وان بیر ئه ک ئه س وه کهر مال و هه کاک که
م یاسای  رچۆنی بگرن به  بگرن و هه یه خنه رچی ڕه  هه  مافی خۆیانه وه  ئه وه ی کورده وه ته نه

و  وه ته تمان و هاونهی هاوزمان و هاونیش نه خه ڕه مرۆڤ   که روابووه  و تاکوئستاش هه ژیان وایه
  ر که ک ڕوخنه بت نه رانه ی دروست که که خنه  ره پوسته خۆیی کرد ز و برای گه هاوڕه

  خنه و ڕه ڕی براکوژی یه  دروست کردنی شه وه خۆیدا ئه ر بوو خۆی له ووخنهی ڕ که خنه ڕه
ل  گه ل هاوزمان هاونیشتمان له گه هاوزمان له  که ڕی براکوژی یه  خۆشی شه که ره ڕووخنه

   .تی هاونیشتمانی خۆیدا کردوویه
ڕزم تاهیر   بۆهاوڕی بهک یڤم وه  بپه  پیسه مه و ده وت به من نامه، نوست عید ئه کاک پۆ سه 

م   ئه تاوه ره سه من له  یره ڕاستی سه به، ری باگراوندکن  خنجه هوان ئه. یڤیون ریف په ساح شه
هرش  رمن زۆر به  کانی نه ک دووجاریش وتم نوسینه  یه وه سکی ڕووناکبیر خونده که م به ره براده

رۆک  سه سک بزی به م که که  خۆی ئهعید  کاک پۆ سه م نازانم من پرسیار له نین به
تی سیاسی کورد بکات  رکردایه و سه رگه ڕین و پشمه شۆڕشو ڕاپه فابارزانی بکات بزی به مسته

ری کوردستانی باشور بکات و ڕبازی  ماوه دی جه دا سه  سه باتو قوربانی دانی له خه و بزی به
ر   به  بداته  کانی ڕۆژانه و بووختان کوردو گشت پیرۆزییهر جنو  به  بداته هید ڕۆژانه زاران شه هه

  سه وکه رچک ئه مه نابت به ڕزبت الی جه مپاک و به  ده سه وکه وا ئه پالرو جنوو بووختانی ناڕه
منی  موو ته هه به سکی دسۆز که ر که گه م ئه بهکشابت  نجی بۆکورد نه  کات ژمرک ڕه تاکه
ر  سه  له وه رگ بووبته  ڕووی مه  ڕووبه یان ساڵ رۆژانه بووبت بۆکوردستان و ده  رگه ر پشمه هه

  سه وکه ئه یت یان که نابت ئه  جه  یه ه  هه مه  کاک تاهیر بت ئه  کانی کورد به ییه وه ته نه مافه
الی  نھا له هر ت ر هه گه  مه رییه روه  داد په م یاسا پ له نابت ئه زان بت الی جه م پیس ونه ده
   .می کاک پۆسعید  بۆوه سه  به نده ر ئوه وی لبکرت ئیتر هه یه  په وه ڕزتانه به

  رگرتووه می خۆی وه دا وه ی که ره و دوبراده می ئه  وه  له وه ره سه بدول له لی عه کانی کاک عه وته 
و  وه ته ندی کورد بیری بکردایه وه رژه بهنا بۆ مووکورد ته  هه م خۆزگه  ئه نده وه نھا ئه م ته به

   ... هیچیتر
   

  جمال فتاح 
 27/5/2005  
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