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  جةمال فةتاحجةمال فةتاح... ... لةبصخةبةران كةشكةك سآلوات لةبصخةبةران كةشكةك سآلوات 
  

یادا  خه سی وام به رگیز که ی من هه وه ب ئه دا بهکوردستانپۆست  ناوی ئازاد بباک له سک به که
روا  ب په ت بهر ب نی نووسین و نووسه خاوه م که یربکه ی سه وه ئاستی ئه هاتبت یان به
رزان پ  ی سوک و هه بوختان و جنو و قسه  پ له وه ته کردووهسایدی ناوبراودا بو   نووسینکی له

ر  سه  له بووه وری زۆری هه واکانم ده  ڕه  یان وته  یان ڕاسپراوه ویش دیاره  ئه ئازاد خۆییبا به
  بوایه که، نووست  بۆمن ئه ک خۆی بوایه رزانی وه ی سوکو هه  ئاوا وته ن و الوازی بۆیه ناخی بۆگه
دومدا بنرن و  کتی و فن فیسار به پارتی و یه که  وام کردووه  وه ربارم و بۆئه ری ده من نوسه

کی   ئاستی خه له که  رمه رپم شه ڕاستیدا من هه کی له  پشه زاران درۆ و بوختانی تر بۆیه هه
پۆستدا ناوی کوردستان  ش له ی جارکی که وه ر ئه به م له  گۆ به زمووندا بمه م ئه  کهوم  واکه

 بم  ره م براده بت من به کی ئه پشه، رنجی ڕابکشم  هندک سه ه پم باش منی هناوه
زموون  م ئه ک تۆی که وه ی که سانه وکه مووئه نابت و هه ک سوات بۆچی جه شکه ران که به بخه له

  خۆبردووه مان و له  قاره دهرکر  کوردو شۆڕش و سه رگری له س به رکه  هه  پتان وایه وه نه که بیر ئه
  ڕه س شه رکه یان هه!! نوست؟  ئه و بۆپاره کتیه ستی پارتی یه ڕوانی ده کانی کورد کرد چاوه

  تییه سایه  کانی کورد و که رکرده و سه رگه  شۆڕش و پشمه ر به رانبه  نوسین به جنوی کرده
ی  وه ر ئه به ر له  یان هه!!؟می ئازان ه  قهمانن و سانی قاره  که وانه  کانی کوردستان ئه ناسراوه

ی خۆی   که ته  کانی میلله ریه روه ی خۆی سه که بۆ یاسای وته حسب  ئیتر نابت وروپایه ئه له
دا  رگه  کانی کوردو شۆڕشو پشمه تیه  سایه ر که سه وت به قینی بیه رچی کۆنه هه کو بکات و به
ک تۆ بیر  وه ش که وانه ک تۆو ئه گرت وه رنه ی وه س پاره رکه  هه یان!!؟ستت دژیان بوهبژت و 

   بۆیه!!؟ خۆر ئاساکانی کوردو کوردستان بکات یهڕاستی رگری له  نابت بنوست و به وه نه که ئه
زری   هه کی زۆر بچوک و مندانه یه و مشکۆله سکه و هزرکی زۆر ته وه  بیرکردنه مه م ئه پت ئه
زانت  زۆر زوو ئهتی جمال فتاح بناست  سیه س که رکه وت برا هه که ست ئه الده  لهرزانی واهه
 بنوسم  من بۆپاره رۆن که دا ئه وره کی گه یه ه هه  به وه کاته ک تۆ بیر ئه سیش وه کهر تۆو هه که

کو  سانی وه ه ک وه ئهبانگم بکات ن بم  و الیه و ئه م حزب ڕوانی ئه  یان چاوه وه مه  بیر بکه بۆپاره
تیتان بدات یان  رات و یارمه و به موچه ڕوانی دۆست و دوژمنانی کوردن که چاوه نابتانن که جه
  منک رن نهندووتان ب و له وه وته یان بیر بکه کان ئوه کو حزبه جنویش بت به وت به تانه ئه

رگری  به م که ن به  الیهک حزب و دا نه رینه  به م جیھانه  له س نیه هیچ که من پویستم به
  دسۆزیمهم  که وه ته  بۆنه نھا دسۆزیمه ته مه م ئه که ک ده یه رکرده ک یان سه تیه سایه که له

 سی ساڵ 30 رم وت به ی بخه  ئوه من به که، و هیچیتربات و تکۆشانی کورد  شی خه بۆڕۆژانی ڕه
م  س ناکه که ڕی پاداشتیش له  و چاوه وهکردو س نه که داوای پاداشتم له  داوهنجم بۆکورد  ڕه

ن  س و الیه حزب و که ک له  نه قی خۆمه ستو بازو و ئه  ده نھا چاوم له  ته میشه ک هه بۆژیانیش وه
  وه  ته کردایه نه تی من سایه که  بیرتان له وه  خۆتانهتی سایه ت و که فسیه ی نه وانگه ڕه بوو له ده

ب هیچ   به یان ساه من ده ک تۆ سانی وه  هزری که  له ۆر دوورهی من ز وه  بیر کردنه چونکه
پناوی کوردو   له ها دینار زیانم کردووه و ملونهی خۆمم  که ته قفی میلله رک وه رانبه به

ر   سهالی من ست ترین شت له ده رۆزترین ومقهیپسوکار  خونی خۆم و براو که  له کوردستان جگه
  بۆیه  وه  ته نگی خواردووه مشکی تۆدا په   له ی که  پوپوچانه تهوش ک ئه  نه مه که وه ته ستی نه به
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ت هیوادارم خۆت ڕاست دا چووی ه هه  بۆت زۆرزۆر به ریان نیه  پانه  جنوانه ڕه م شه ر ئه گه ئه
ک تۆ  وه ش که وانه مووئه  تۆو هه کهیت  ست پبکه  زۆر چاک هه و ڕاستیه بت ئه یان ئه،  وه یته بکه
و دژی ی کورد  ی زۆرینهڕ  و دژی بیرو باوهی کورد کان  دژی گشت پیرۆزییه دا چوون ئوه ه هه به
کی کوردستان جنو  و زیاتری خه%99  کانی له وته ست که کانی نیشتمان و دژی ده ریه روه سه
  له، دا چوون وره ی زۆر گه ه هه به م که پت ئهش   جارکی که بۆیهنھامن  ر ته ک هه نووسن نه ئه
ر  سه درۆ له ک به ڕاستی نه ڕابوردووی خۆت بهم  که ئهم و تحداشت  ش پت ئه کی که الیه
وپش  مه  له ندد بۆکورد پبوه چهچی و  بزانین  هران بد ک پیشانی من و گشت خونه هی ڕه په له
من دنیاشم !!!؟ تی کورد بنوسه سایه  وکه رگه  و پشمهبات گ کی خه ر خه سه وسا جنوله ئه
  ڕزه  نوسینی به ڕزه ربینی به  ده ڕزه ستی به  هه میشه خۆبردوو هه بات گو له کی خه خه

   .!! ڕزه رزو به ئاکاری به
ک یان س  که لو نیشتماندایه سی دسۆزی گه یاسای کام که قامووسی کداو له ڕز له رانی به خونه 

ی  که وه ته بات گانی نه مووخه ست دژی هه کانی ده نجه  په یان ناگاته  ژماره سک که ند که چه
ی ماندوو  رگه ی خۆیان دژی کادرو پشمه  که وه ته نه کی و زیاتری خه%99خۆیان دژی ڕای 

ی  رکرده سهمر دژی  فا بارزانی نه المسته مهبات و تکۆشانی  کوی خهدژی  ناسی کوردستان نه
یان   کانی ده  شۆڕشگه ڕی حزبه ی خۆیان دژی بیرو باوه  که ته  کانی میلله  شۆڕشگه حزبه
ی خۆیان  که وه ته ت و کلتورکی نه ریه ر نه دژی ههبات و قوربانی دان  پانی خه ر گۆڕه ی سه ساه

م زانین و  که خۆبهدوژمنان وستی   ده  له مه وا بنوسن ئه ستراوو ناڕه به ی هه  جنوو وته ڕۆژانه
رنجیان ڕابکشت و  ریش سه ر وه سکی نیشتمان په ر که گه  ئه  چیتره والوه خۆشی به رون نه ده

منک ، !!!؟ یره ڕاستی سه  بهن می بده ه قه  خۆرو خائین له پاره ن به ه  هه مانه پیان بت ئه
ی قیریش  باو جاده تا دژی کاره امان بووم ههکانی ژیان بووم دژی س مووخۆشیه هیان ساڵ دژی ه ده

   نه وه ئستاشه بهش کرد  تی خۆم پشکه نی الویه مه موو ته ههم  که ته  پناوی مافی میلله بووم له
کوردستان  کم له ندیه وه رژه نی هیچ به خاوه ویم نه ترک زه نی مه خاوه نی ژورک خانووم نه خاوه

ی  وه دی ئه نکیش حه الیهحزب وس و  هیچ که  نهگرم ر ئه نک وه الیهسو حزب و ی هیچ که مووچه نهو
  سکی وه بت چۆن که ئه، ندی لکردبت و لبکات وه رژه فتاح داوای بچوکترین بهجمال   که یه هه

من  ر به رانبه ر جنو نووسین به  سه  بته  شتانه وجۆره خۆی بدات به  ڕگا به ره م براده کو ئه
نھا دوژمنانی   ته وه یمه ش ئه  جارکه بت بۆیه رمی نه خۆشی و شتی و بشه رون نه  دهر گه ئه

بات  و خه رگه لی کورد دوژمنانی پشمه کانی گه لی کورد دوژمنانی مافو ئازادیه وای گه ی ڕه کشه
 دژی   سوکانه و جنوه ن ئه خۆیان بده بت ڕگا به ئههیدانی کوردستان  دوژمنانی شه و شۆڕش

   .،  وه ڕۆشنبیرو دسۆزی کورده  ناوی سانک به ک که نه،  کانی کورد بنوسن ه شۆڕشگ تیه سایه که
گ سانی شۆڕش وشتی که ڕه  له  دووره  چونکه جنودان نیه و وازیم له  نوک نیه  ده ڕه شه زم له حه 

ڕایان  م که  نایه وه شه نانهوا و فسفس پاه خۆت و به ڕوباڵ به نا په ده   وازبنن باشتره بۆیه
   .. وجنو نووسیه  بۆئهسپاردوویت

  جمال فتاح 
 6/6/2005   
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