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  مال فتاحمال فتاح  جهجه... ...     خون یاندایهخون یاندایه  لهله  ک ک   یهیه  وهوه  تهته  ی میکرۆبی دوژمنانی نهی میکرۆبی دوژمنانی نه  وانهوانه  بۆئهبۆئه  

  
   وه ی کورده وه ته ی پمیکرۆبی دوژمنانی نه خانه کی بنرخن له کتریایه  به م ئوه پم وتن و پتان ئه

ک و  چه وان به بینن ئه  ئهور باتی جاش و سیخوڕ و گومان لکراونی ڕابردووی کورد ده  له ئوه، نتنراون په
کانی کورد  وت برینه تانه ڕی براکوژین ئه ی شه زمه ری دوه  سبه ئوه، نگاوی می کول و ژه ه قه  به ئوه
 ئاگری قینی دوژمنانی  نھا به رونتان ته زیون ده  نۆک و به کوری ترسه  کتکه ئوه، دا نه دا هه
ڕۆژی ڕووناکی کوردستان  ی تاریکین چاوتان به کوره مه مشه  شه وهئ،  وه بته مان ڕوناک ئه که وه ته نه
بوو   نه ئوه، شکنن کانی کورد ئه شه  چاو گه ستی منداه ی ده شوشه  عسی ئاسا بووکه  به ئوه، ت نایه هه
رن میکرۆسکۆب یش نابین کی کوردستان به یه رگه ئاستی پشمه  بان له  وردو کورته  مھتووکن هنده وه
ونی گوی دوژمنانی  کو خه چن به کانی کورد دا ئه رکرده بات و تکۆشانی سه گژی کوی خه چی به که

  ئوه، کانی کورد دا ر پیرۆزیه سه ڕژن به ئهمانن  که له می دوژمنانی که هری ده  ژه ئوه، دی کورد بته
پم ، ن که مۆ گرتووی براکوژی ئه شکۆی ژیهشنی پ ری کوردن باوه ی داگیرکه ی کوره مبانه وهه مه  ده موشه

  یه وای خۆی هه هاو ڕه و شوازی پیرۆز ڕه یه خنه  ڕه خنه  ڕه رنجم ڕاکشان که وتن و ئامۆژگاریم کردن و سه
کانی  رکرده کانی کوردستان و سه مانه قاره رگه کانی کوردو شۆڕش و پشمه  پیرۆزیه تی کردن به و سوکایه

  پم نان ئوه،  یان سپاردووه می ئوه  ده مانن و به  که وه ته می دوژمنانی نه نی ده هکورد هاماوی بۆگ
ر  بات گی سه  کام پارتی خه ئوه، ن کی کوردستان بکه خه%100تی ڕای  کن و چین تاکودوژمنایه

ردن تاکو ڕگا وستی کو هه بات گرو دیارو به ری خه  نوسه ه باتی کوردن یان کام که پانی خه گۆڕه
ر  گه ن ئه خۆشکن ئه رون نه  ده ئوه، ن؟؟؟ کانی کورد بکه  موو پیرۆزیه هه تی به ن سوکایه خۆتان بده به

 و گشت  رگه مو شۆڕش و پشمه  دژی هه وجۆره  وا به بۆیهبت بابسوتت   نه کوردستان بۆ ئمه
  وهپم نان ئ، ستاون  ڕاوه پبوودیاری بۆکورد بهستیان  به ر سه   که وانه موو ئه کانی کوردو هه پیرۆزیه

خرکتان بۆکورد  یان چی ؟؟ی کورد وه ته ر دوژمنانی نه رانبه  به بووه زنکتان هه ڕابردوو دا چی وه له
مای  خیاڵ ئاگر به وت به تانه ستی دوژنان و ئه ست ئاگرسنی ده  ده ته  بوونه جۆرهم   وا به بووه هه

  م جۆره ؟؟ بۆخری کورد ئاوابه تان چیه ی ئاینده و برنامه پرۆژهی پم نان  ئه، ؟؟نن ب وه کورده
کو دژی  به بووبت وت خری نانکتان بۆکورد نه تانه یان ئهن؟؟ که  کانی کورد ئه  پیرۆزیه تی به سوکایه
م  که ۆشنبیرانی کورد ئهمن گشت ڕ،  زتان بگرت و شاباشتان بکات م کورد له کانیشی بن به پیرۆزیه

ردا  سه تان به وه ره ی سه واژانه سته م ده مووئه  هه  که ک ئوه سانک وه کهر تان  سه ر له  داد وه به
و  ن کانی کورد بکه مووپیرۆزیه تی هه ر کورد تاکو دوژمنایه سه  له؟؟  چیه سپت ئیتر شانازی ئوه چه ئه

   .کانی کورد بنوسن رکرده کانی کوردو سه هستراو دژی شۆڕشگ به ی هه لوسه درۆده
ن  که مر ئه رگیزنه زن و هه فابارزانی مه رۆک مسته  باسی سه م که که  ئه وانه موو ئه من تحدای هه 

فا بارزانی بۆ  ککی مسته زار یه  هه وه وت پشتیانه  خۆیان و حه وان به کک له ر یه کوردستان پۆستدا هه له
ا بارزانی ف ککی مسته زار یه ن ههبفا بارزانی بۆکورد دسۆز بوو ککی مسته زار یه هن هبکورد ماندوو بوو

خۆتان  یناکات ڕگا به زن بووبن قه فا بارزانی دوژمن به کی مسته زار یه بووبت هه بۆکورد خریان هه
ی  م ئوه ی بهفا بارزان بات و تکۆ شانی مسته ر خه سه نگاندن له سه ر نووسین و هه سه ن بنه بده
ن؟؟؟  ده خۆتان ئه چی مافک ڕگا به ی کورد به وه ته میکرۆبی دوژمنانی نه ون پ له ره خۆش و ده رون نه ده

ق  به  سای ڕه50 مر  نهفا بارزانی مسته، ن مر بکه فابارزانی نه رۆک مسته تی سه سیه که تی به سوکایه
ق  هه ژوی بهشاهیدی م ی کورد به  قینه ۆڕشگانی ڕاستهموو ش شاهیدی هه نجا ساڵ به بوو په رگه پشمه
  نگانه المارو ته کاتی په ک له یه رگه ر پشمه ک هه خوارد وه نانی وشکی ئه نوسراوی کورد  قینه وڕاسته

  کوردهی  زه ربه جهی  رکرده  سه گرت تاکه دوژمنان ئه ری له نگه ک سه یه رگه مووپشمه پشی هه له
و  نگاوه  جه وه رگه پشی پشمه ستی خۆی له ده  و به ی کردووه بھه ڕو جه دان شه تی سه هرکردای سه که
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  بۆیهلیل بوون  ر پیدا دیل و زه به م دوژمنانی کورد له رده و هه  رسینگی دوژمنانی کوردی گرتووه به
 تحداتان  هیکجارک، ؟؟ وهی پاتاڵ چیتان بۆکورد کردو ی ئوه ئه، مان که وه ته  سونبولی پیرۆزی نه ته بووه
  کوردستان پۆستدا به  کازک و له ڕه ر په  سه نه جیا بیخه و به که ریه  هه  چیتان بۆکورد کردووه م ئوه که ئه
ر هیچتان  گه  ئه وه، نی ماف بزانین خاوه  به ران ئیوه  تاکومن و گشت خونه وه نه  بوی بکه وه گه به

ی  نگانه کاتی ته  له میشه کو هه  به کردووه کانی نه کوردو مافه رگریشتان له هک ب  و نه بووه بۆکورد پنه
  بن خاک ناوه رتان له  سه عامه ک نه یبات یان وه  بانه  گرتووه وه شری خۆتانه کوه ستان به کورد دا ده
تان  و فاه و فشهپو تۆز  م ته بیستن ئستا ئه ونه بینن  کانی کورد نه تییه هامه ش و نه ڕه تاکو ڕۆژه

دژو    چونکه  ئوه رامه  کوردیشتان پحه ری دایکه شیری بهووا  م نان و ئاو و هه ؟پتان ئه؟چی له
   . وه جونه کانی کورد ئه ندیه وه ر ژه ی به وانه پچه

ری  ورد کومپیۆتهمی ک شکی که ی به وه ر ئه به  له وه می کورد بیخوننه شکی که  به انهم سایت  ئه یه وانه له 
ش خۆتان  نھاو ئوه ته ین من به نجام بده فزیۆنی ئه له کی ته یه ره م بامنازه که  من پشنیار ئه  بۆیه یه هه
کانی خۆتان  تیه نایه سه ڕه موو یشتوون هه تی گه بات و کوردایه ژیان و خه  له ک ئوه وه ش که سانه وکه وئه
 پیشانی گشت  شدا چیتان بۆکورد پیه ئاینده  و له تان بۆکورد کردووهڕابووردوودا چی ر چاو له  به نه بخه
  قنمه چه  ئه وه مووکورده ر چاوی هه به  کانتان به و تاوانه ه  هه وه گه به ن منیش به رانی کوردی بده بینه

   .، چاوتان
نسۆ  ره فههید  شهناوی پیرۆزی   چوار مانگه زیاتر له وه زدا ئه ناو گۆمه رزانی به ی سوک و هه گۆشه یان له 

ن من  که تی پئه ستن و سوکایه به ڵ ئه  دا درۆ و بوختانی بۆههر سایتی کوردستان پۆست سه ریری له حه
داد  م به که  کانیش ئه  مردووه مه ه می تۆپیو قه ه قه  له کو جگه نھا به ته ک رووناک بیران به  دا نه لره
 40   کلدانیه سیحیه م مه ش کلدانی بوو ئه وه ته نه ی بوو بهسیح ئاین مه ریری به نسۆ حه ره ههید ف ر شه وه

ک  سی وه  که ی که و کوردستانه بوو بۆکوردستان بۆئه ر گه کو مرۆڤکی ڕۆشنبیر پشمه ق وه به چل سای ڕه
 و  رکرده کانی سه  و پرۆزیههید  کانی شه دژی پیرۆزیه  که و تووه که ی ل هه وانانه م فسفس پاه ئه

ریری مامۆستاو کادرو  نسۆ حه ره نووسن فه کانی کورد درۆ و بوختان ئه رۆزیه کانی شۆڕش و پی پیرۆزیه
  له  یان قه؟؟ری زینی بۆ بکات یکه  کورد په  که یه وه نی ئه شایه ناسی کورد ئایا ی ماندوو نه رگه پشمه

  ؟؟فایه  بیوه لکی هینده ئایا کورد گه، ؟؟ستن به رزانی بۆهه  و ههی سوک  وته مانه ک ئه ی وه شکه ڕه
رزان و بازاڕی و  ی سوک هه  وته ریری بۆ کورد به نسۆ حه ره تی فه رگایه بات و پشمه پاداشتی چل ساڵ خه

 کانی؛  یرۆزیهرزی کورد و پ وشتی به  ڕهلتور و ت و که ریه  نه  دوورن له مانه  یان ئه ؟؟وه ستراو بداته به هه
هید  باتی کرد بۆکورد شه بوونی خۆی بۆکورد ژیا بۆکورد خوندی بۆکورد خه ڕای کورد نه ره نسۆ سه ره فه
بت  نسۆ ئه ره ک فه ی کرد مرۆڤی وه واکه  ڕه شی کورد و کشه منی الوی و پیری خۆی پشکه مووته هه، بوو

تی  رزان سوکایه ی سوک و هه وته س بت به فاو ناکه ه بو نده وه  یان کورد ئه؟؟ بکات کورد شانازی پوه
   .نھا ته من به، ک ه4نن  ت بکه زاوه ر بن و قه ی کورد خۆیان داد وه  قینه پبکات؟؟ باڕؤشنبیرانی ڕاسته

  رانه م براده ئه، ک سوات شکه ران که به بخه   له وه مه  ئازاد بباک ئه  به خای کۆتایی جارکی که 
من پیان ن  ده گلی ئه و خۆیان لهبورن  رنجی من ئه و سه خنه زۆر ڕه دا خۆیان له وه مدانه تی وهکا له
ی خۆیان  وه و ڕشانه چی باسی ئه  که وه ڕشنه  کانی کورد ئه مانه قاره رکرده سه ر به رنبه  به م ئوه ئه

 ن پم ب وه نه م بده وه می ئه باتی وه له ن که ریک ئه  خۆیان خه وه کیه هندک شتی الوه چن به ن ئه ناکه
چی ین که که الل ئه فا بارزانی و کاک مسعود و مام جه رۆک مسته  باسی سه و ڕاستیانه ر ئه سه  له همئ 
  ئۆردووگا پای لداوه  یان له ج بووه ره که  جمال له کات که ئه وه باس لهئازاد باکدار کی تردا  یه وه ڕشانه له
یان ،  وه ری بگرنه وت وه یه  ئه رکراوه پاتی ده  جمال له  کوردکی دسۆز بۆی نووسیوه یان بوایه،  وه ته

  دات که رزۆکی وای پیشان ئه له  به ره م براده یان ئه،  من پارتی نیم چوم وتومه ڕی ئران و عراق نه بۆشه
ناسی شاخ  ی ماندو نه رگه موو پشمه  ههشاهیدی من به.. و هتدبووم   نه رگه و پشمه کشاوه من خۆم هه

  که 2000م تاکو سای 1976 کانی سای  تاییه ره  سه زه فره ی مه رگه کتی پشمه تی و یهر پا له
یلولی  تی شۆڕشی ئه رگایه بات وپشمه ق خه به ش سای ڕه شه  له  جگه مه  ئه ج هشتووه کوردستانم به
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  له ر هه  دیموکراتی کوردستانپارتیتی  رکردایه و سه رگه کادرو پشمهو مو  هه  له ش جگه مه بۆئه، زن مه
ختیار و کاک حامد  البه زیزو کاک مه ر و کاک ساالر عه  کاک مالزم عومه نیشمانی کوردستانکتی یه

حمود سکرتری حزبی سۆشیالستی دیموکراتی کوردستان و کاک  دی حاجی مه  کاک محمهحاجی خالد و
ژیاندا  ئستا له  که مانه ئازاد ئه یی ناسراو به میانه ره ک مارف ده و کا جه ی سابیر قاینهد حاج مه محه

 دوو  وه،  وه دا جگای نابته  کورته وارهم ب ناویان له ی ترکهمان ی قاره وپشمرگه رکرده یان سه ده  هوماون 
  دزه  داخ و قه ره نجون و سلمانی وقه زور و پ  کانی شاره ناوچه رپرسی  به وه شاخ بریندار بووم جار له

و رامان و شارباژو   زورو هه کانی شاره موو ناوچه هه، ندام و کارگی لق ڕای ئه ره بووم سه و دووکان
مۆو  ندیل وسورن و به تی و قه رکو ودۆی جافه یل وبه داخ و ناوشاری سلمانی وسیوه ره شلر و قه

و  خۆبردووی من و ئه هتی و ل رگایه شاهیدی پشمه ری کوردستان رانسه ان و سهکاژاو بادین زمناکۆ و کوڕه
 وان وگشت  فس پاهئیتر تۆی فس، بۆکورد  کانی ترن نه کتی و الیه ی پارتی و یه رگه زاران پشمه هه

کانی    شۆڕشگه تیه سایه  و که رگه بۆکوردو پشمهریکی درۆ و بوختان دروست کردنن  هخ کوخاکانت که
یت  که  ده وه م خکی پارتیه ده پاشان درۆ به، خۆتان یان من؟؟   ته  و فوتان کردووه کشاوه خۆتان ههکورد 

پارتی  رکراوم من له پارتی ده  ئمیان بۆناردوویت من له کانی ترت گوایه و بوختانه درۆ موو ک هه وه
تی پارتی  ر کردایه پرسی سه وروپا بۆعیالج به ۆ ئهو هاتوم ب ج هشتووه کو من پارتیم به کراوم به رنه ده
م  ده  پیشانم داویت بوختانیش به وه ره سه له م که و جمال فتاحه  من ئه ر کردبت بۆیه ک پارتی منی ده نه
نھا س کات ژمر  نم ته موو ته هه  من به کهکی  الیه له،  سنووری خۆتان بپارزن باشتره،  که  مه وه که خه

نابت  ج ژیاوم یان جه ره که من له زانن که ج بووبن ئه ره دانیشتوی که ش که وانه  ئه جم دیوه ره هشاری ک
نابتان  نھا من درۆ کانی جه  ته رمکی تدانیه ج بوونیش هیچ شه ره که یت له که  بوختان ئه میشه ههک  وه

و  بجه ه دوای کیمیاباران کردنی هه  بینی له1988کانی ئرانیشم سای   ئۆردوگای کورده وه مه که سپی ئه
ئۆردووگا  له، نوم بۆکرد دووه  و نهردانیان سه ک چووینه یه ل لیژنه گه  له کانی تری کوردستان که شونه
ر  و ده موودسۆزانی کورد ئاواره  هه وه عسه م کاری به ستی ڕژمی سته ده  چوونکا به رم نیه نیش شهبوو
  بهبفر   جارکی که!!؟؟دانیشیندا  که  یاته  حه ناو شاره لوا له  بۆمان نهنابتان ک جه ر بوون وه ده به
،  وه بته ی درۆکانتان سپی نه وه یناست بۆئه س نه که  که سکی بکه یت بۆکه که بووختان ئه و ردرۆ هه

 شاعیر ک مامۆستا کاردۆخی ر وه هه،  یه م و سزای خۆی هه زانینکیش وه ر نه زاندن و هه سنوور به
مام تر   دارک بۆنه قی پاچینه هه= ڕکا  تپه دی خۆی که حه  موو له بینهر ر سه سزای هه، رموت فه ئه
زارجار  هه =  دی خۆی کامه زانت حه نه، جاوزکا سک هاتوو ته که، رموت فه یان ئه، رکا  سبه که
   .،  م فامه  که  شته مجابزانه ب ئه وره گه

  جمال فتاح 
 9/6/2005  
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