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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... مم  کهکه  شی یهشی یه  بهبه. .. . .. !!!!چت؟؟چت؟؟  نی ئهنی ئه  دهده  گای مهگای مه  و کۆمهو کۆمه  رهره  گای کوردی بهگای کوردی به  چۆن کۆمهچۆن کۆمه

  
گای  مکی کۆمه  چه ر کاتک زیاتر باس له هه مۆ له کانی کورد ئه تییه یه  ڕامیاری و کۆمه بۆچوونه

کانی   ونه نده هه ن و ڕه نی خۆشبکه ده  مهگای  بۆ کۆمه مینه ن زه وبده ی هه وه ب ئه به، ن که نی ئه ده مه
مکی   چه ن که  بکه ژگ وخاشاکانه و هه  بۆ ئه  وئاماژه وه  کوردستاندا بدۆزنه نی له ده گای مه کۆمه
. !؟ وه ته نیان کور کردووه ده گای مه نی کۆمهکا نده هه  یان ڕه ان داپۆشیوهکوردست نییان له ده گای مه کۆمه
  کان له فییه لسه  فه مکه چه لهمکک  هتوانم بم هیچ چ نی ئه ده گای مه مکی کۆمه هک چ نهم  به

   و نه ی وردیان بۆ کراوه هو خوندنه لدابت نه گه درژایی مژو تاکو ئستاشی له کوردستان به
کردنی  گانیزهر ئۆ قۆناخی ته وتووه که کوردستاندا نه فی له لسه کی فه یه که یه هیچ  بۆیه ، کراون تیۆریزه

کان  فییه لسه  فه مکه  چه  که فیش ئۆرگانک پویسته لسه مککی فه ر چه بۆهه، واو یان کامکردنی ته واو ته
ر   هه دیاره، رگرتن ک لوه جکردن و که ی پتنان و جبه  خانه ونه وکات ناکه کرت ئه  نه ئۆرگانیزه

سانی پسپۆڕ  تی که خۆیهیدانی  ومهلتووری  مزی که ڕه کۆلۆژی وگری باری مژویی وسای ک هه یه فه لسه فه
  . گا کۆمه ت بهن یه  بگه مکه و چه لهواو  کی ته  بواری بوون و پاشان که  بیان خاته وت که زای ئه و شاره

نی  ده مه نی یان به ده گای مه مکی کۆمه  بۆ چه یه الواز ههی  کورانهمای  ک بنه کوردستان کۆمه له 
ت و  نجان و ئافره کانی قوتابیان و گه کان و ڕکخراوه یهر  وهونهتی یه  کۆمه ک بنکه وه، گا کردنی کۆمه

م  هه را  فه  نابنه و ئۆرگان و ڕکخراوانه نھا ئه ند ته ر چه هه.. کان و هتد ییه  پیشه ڕکخراوهخوشک و ژن و 
نهه گای مه ری کۆمه م ئه به، نی ده ستاش   ڕابردو و نه  له نهکوردستاندا  له  مانه ن و بنهو ئۆرگائ
ن و  رک بکه واوی ده ته نی به ده گای مه مکی کۆمه ماکانی چه بنه  ترسانه  وچاونه پسپۆڕانه  یانتوانیوه نه
دنی  گای مه کۆمه مکی  چه کان به تییه یه کۆمه ستی چینه تاکو دو هه، سپنن بچهن و زم بکه هه
سانی  که  به وه له  ناوم هناون جگه وه ره  سه له ی که و ئۆرگانانه  ئه چونکه، ن اوی ئاشنا و شاد بکهو ته به

ر ئۆرگانکیان  مان کاتدا هه هه  له دراون وره نی ده ده گای مه مکی کۆمه  چه زا له شاره ناپسپۆڕ و نه
کانیاندا  تی حزبه  بای سیاسه  به نده وه نکی سیاسیداو ئه ند حزب والیه ر چه سه  به ش بووه دابه
، !ر شانی خۆیاندا ناچن؟ رکی سه نی و ناسینی ئه ده گای مه الی کۆمه  به نده وه ن هیچ ئه ده ئه هه

کانی  کتییه مو یه رترین حزب هه ماوه ترین و پجه وره  تاکو گه وه ترین ڕکخراوی حزبییه ورد  له بۆنمونه
ر  ش هه مانه ئه.. تابی و خونکارو فرخواز و هتدتان و ژنان و خوشکان و قو هک ئافر وه،   خۆگرتووه له
بای  خونن هیچ به تیدا ئه تی و حزب چییه بای ئایدیا چییه  به نده وه خونن و ئه  ئاوازک ئه ک له یه
  ڕکخراوهرگان و ئۆو  ئهم  ڕاشکاوی ئه  به بۆیه، کانی خۆیاندا نان ندییه وه ر ژه رکو به ئه

م  رده به کو ڕگرن له ن به نی پش ناخه ده گای مه مکی کۆمه ک چه کوردستاندا نه له  تییانه یه کۆمه
ست نین  ربه  هیچ ڕکخراوکیان سه وه  له جگه  چونکه، گادا نی چونی کۆمه ده مه وبه ره بهوتن و  پشکه

 نی ناگونجت ده گای مه کانی کۆمه نسیپه ل پره گه لهر  ندک حزب هه بیروڕای ههمانکاتدا ئایدیا و  هه له
  . !و پیری بوات؟ ره تاکو به

نی  ده گای مه انی کۆمهموو ماناک  ههی کوردستان و ڕکخراوانه م بۆکرد ئه  ئاماژه وه ره  سه ک له وه 
م گیانی  ن به  هه و ڕکخراوانه  ئه  هایان نییه واته خۆی ڕه ر به کی سه  خۆیان مانایه چونکه، خشن نابه
ر  کو فه رنین به یی و چاودری که خنه  ڕیکخراوکی ڕه ه  کۆمه چونکه،  ردا نییه به نیان له ده گای مه کۆمه

 ون  ره کته و کارئه تر ئهجکرد ئی  جبهرمانی حزبیان  فه کاتکیش که!رمانی حزب؟ ن فه ر ج که مان جبه
، کان سییه که تی وتاکه یه  کۆمه مافه رگری کردن له واو بۆ به نی ته ده کی مه زگایه  ده یانکاته  ئه ن که که ئه

حزب و کانی  ه ههو خۆی  کردنی ڕاسته خنه نی ڕه ده گای مه کانی کۆمه سگاکان وئۆرگانه رکی ده  ئه چونکه
ر  ر وت و سه هه له. !کانی حزب؟ رمانه جکردنی فه موو جبه ک مووبه نه کوردستاندا   له هت سه ده
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  نه  و ئۆرگانه ئهجکرد ئیتر  ت یان حزبی جبه سه کانی ده رمانه مو فه مینکدا کاتک ئۆرگانک موبه زه
ر  سه  له گایه ی کۆمهزگای کۆنتروچاودری کردن ده بینت و نه ست ئه ڕۆی چاودری کردنی ده

ستی  نھا ده ر ته ههتاکوئستاش ی کوردستان  و ئۆرگان وڕکخراوانه ئهڕای من  به  بۆیه، ت سه ده
و گای کوردی  کانی کۆمه تییه یه ردی و کۆمه  فه مافه رگریکردن له باتی به  له چونکه،  گایان بیوه کۆمه
ندکیان  یان هه،  و ماف وئازادیانه گا بۆخۆیان پشگیرن له کانی تاکی کۆمه مکردنی ئازادیه ههار فه
واو  ش ته وه  ئه رافاتی که  خه کی کرچ و پله ن بۆحزب یان بۆ ئایدیایه که وی ئه گا که زری کۆمه هه

  . نی ده گای مه و کۆمه ره  به گایه ه کردنی کۆمه کان وئاراسته نییه ده مه ی مافه وانه پچه
 پویستیان  نکن ر حزب والیه  هه ربه  کانی کوردستان سه نییه ده ناو مه ری و به ماوه  جه ه ڕکخراو بۆیه 

ست  ده ستی خۆیان به ر به مووشت سه  پش هه یه  هه وه پویستیان به،  یه یی هه واو و ڕیشه  گۆڕانی ته به
، !؟ن سانیتر بکه ستی بۆکه هر ب توانن داوای سه بن چۆن ئه  نهست ر به ر خۆیان سه گه  ئه چونکهبنن 

.. تان وخوشکان وخانمان وهتد ی ژنان وئافره و گشت ڕکخراوه باتی ئه کبگرن له  یه یه  هه وه پویستیان به
، !؟ رجه رۆک مه  ناوه رج نییه  ناو مه  چونکه  نییه ر ناوکدابت کشه  بن هه بت له ک ڕکخراویان هه یه
نجان وخونکاران وقوتابیان وفرخواز   بۆ الوان وگه  پویسته مان شوه هه  به کگرتنه م یه ها ئه روه هه

ری  ک نونه واو نه گرتنی ته  یه واو وه ستی ته ربه رگرتنی سه ب وه  به وه مه که مویان دنیا ئه هه  وه.. وهتد
رکی  ش ئه مه ئه نھا ر ته هه، گاشن نی چونی کۆمه ده مه و به ره کو دژی به نی نین به ده گای مه کۆمه

  وه ته و مژوی نه ایندهکانی ئ وه می نه رده ر پرسیاری به  به  که ر ڕکخراوکیانه ر شانی هه مژووییی سه
نی ڕۆحی و  توو الیه کی وشک هه هزکردنی حزب یان ئایدیایه باتی به  له  پویسته بۆیه، مانن که

کی  سگایه ده وسا له هزکرد ئه نی ڕۆحی و ویژدانی خۆتان به ر هاتوو الیه گه، ن هزبکه ویژدانی خۆتان به
گشتی  ک به نی خه  کۆمه وکاته ئه، ن ویژدان کی زیندووی خاوه زگایه  ده بنه  ده وه ب گیان وب ئیراده

ست و   بگیان و بھه م جۆره ک به نه،  وه بیننه دا ئه  ئوه یی خۆیان له ک دنیایی و ئاسوده یه ک ئاونه وه
  . !بزرن؟ کی کوردستان ئه نی خه  ڕۆژ زیاتر له پش چاوی کۆمه  ڕۆژ له ی ئستاتان که ب نۆرمییه

  
  جمال فتاح

26/4/2006  
  ن نده له

   


