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  تاحتاح  ل فهل فه  مهمه  جهجه ..  .. ساحساح  مک بۆڕزگارمک بۆڕزگار  وهوه   .. ..سسووک ڕاست نوک ڕاست نو   نه نه  سیسیوونونو  تۆجنوتۆجنو

  
ب هیچ  فتاکان وبه ڕاستی حه زمانی ناوه به  جارکیدیکهت  کی دیکه یه جنو نامه

 هیچ  ب گودانه  هیچ باوکی نوسین وبه ب گودانه به هڕنوسک و  وک ندیه خابه
ر جنو   به ته کت داوه مو پیرۆزیه  هه کارانه رزه ب باج هه روا به کی کورد هه یه نده وه رژه به

ت جنو می گش د وه  من د به م جاره  ئه بۆیه. ی بنرخی خۆت ئاسا ووته
ر ڕاستی  سه کو له ر جنو گۆشکراو به سه ک تۆی له ک وه م نه  به وه ده کانت ئه تیه وسوکایه
کانی سایتی  ک سیخوڕه هیواداریشم وه.  وه مه ده مت ئه  من وهلموس ی مه گه کان وبه ڕووداوه

  . ل ر دادگای گه  به خیته دا خۆت نه ئاینده درۆو بوختان پۆست تۆش له
  
ت پبم تۆ  وه بت ئه م ئه ت ڕیسوابکه که زب نوسینه ی من جنوو وه تا پش ئه ره سه 
پارت  گشتی وله کان به  شۆڕشگه نیه نیشتما نه الیه  شمشری کولی خۆت له وه زووه له

شانی  و شانبه کشاوه تی هه تایبه بهباتگی بارزانی  ی خه ماه وبنهدیموکراتی کوردستان 
 تۆ  کساه یه زیاتر له وه  ئهش  شه وه نابته جه ی جنو نوسینی ئیتعات پۆست به پنج کوچکه

باسی تۆم کردبت یان بت ناسم ی من  وه ب ئه  به بۆیه. نوسیت جنو وبووختان ئه
تۆ م   به وه ر بته به ی هۆشت به وه رمم بۆنوسیویت بۆئه مکی نه نیا وه ته ی که وه له جگه
زانم   ئه من بینوسیت چونکه ر به رانبه  به ندو باوی جنوته ی ببه مین لیسته  چوارهه مه ئه

بیت   تاو ئه نگه و زۆرته و پۆستداسایتی جن کانت له وریه کات بۆهاوده ناخ ودت ژان ئه
زانم  زۆر باشیش ئه.  وه مه ده کانی جنو پۆست ئه وڕهمی سیخ وه واکانم که  ڕه نوسینه به
  وه کانی کوردستانه ره ر کهی داگ ته وه ده ڕای کلک گردانیان به ره رانی جنو پۆست سه سه

ت وان ود وری ئه هاو ده ت بووی بهناب جه  بۆیه!!؟؟  گرداوه وه کوی دیکه کو به کلکیان به
و   ئه رانی ڕوونبت که الی خونه بت له ئه. !!؟؟یت که رژین یان بۆئه  وپهکات ئه بۆیان ژان

   ب گومان جگه به که!!؟؟ تی چی وکدایه خزمه  تۆ لهی رزانانه  هه جنو وبوختان ووته
سدا  تی که خزمه خۆش له رون نه  ده میشه کوردی هه ندک زۆه تی دوژمنانی کورد وهه خزمه له
  . !!؟؟ نیه

کانی ڕزگار ساح هیچ  ی جنوه وه ر ئه به  له ر چاوتانه به ک له ڕز وه رانی به خونه 
  راندوون بۆیه ی وه ندی هه چان وخابهب و کی به مه ڕه روا هه هه  کی تدا نیه ندیه خابه

ب هیج   به خۆی بیوه  ڕزگار پشوی له ک دیاره  وه چونکه ، وه مه میبده د وه بهدناچارم 
  .  ک کومپلیسی کردووه ندیه ستان وخاڵ به وه
  
کانی  ی تاکه هره ن وبه مه تهی باس، 4 تا1دی  له. ت که می جنو نامه که ی یه ڕه می الپه وه 

،  ترسیت کردووه مهست وگۆڕانکاری و ندی ده رۆک خ وناوه  قابی خ وسه ڵ وچونه کۆمه
رۆکی  رۆک بارزانی سه  سه ستت له به بت مه رۆک خ ئه خ وسه ستت له به  مه دیاره
ت پت بم تۆی یان هۆشت زۆر   دۆڕاوه و وڕاوه می ئه بت بۆوه ئه، رمی کوردستانبت هه

رۆکی   سهسعودبارزانی  خراوی کاک مه واره شه ک جاری پشوش وتم خراپ به  یان وه الوازه
ر  سه  که ی کورده رکرده ترین سه زه ربه مانترین وجه قاره، ک خ  نه بژراوی کوردستانه هه
شاهیدی   به ره نگه ی ناوسه رگه  پشمه چلودوو ساه  ردووهی ک بھه نگو جه دان جه رشتی سه په
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  نگه خۆتت ته  و جۆره گوی گا دا نوستبیت وابه بت له ج چووئه ق له ئیتر تۆی ئهمژو 
ی ڕزگاری  وه ری بزوتنه روه سه مژوی پله، یت که ئهن اخش وپه خشان و جنو ته  کردووهس فه نه

یدان چۆن  مه نوسین وله ق وله ئه  با له کورته زر شواو وه تۆی هه خوازی کورد به
جکردنی پیالن  ه بۆجب که یت که ئه وه ئه ی داوڕاوه7 و 6 و5دی  له. ر سه  قوڕبهشونرت ئه
م ناهوشیارترین  ش پت ئه مه بۆئه.  ند براوه ستو پوه نا بۆ الوازترین وناهوشیارترین ده په
نھا  مژوی ژیانیاندا ته و له سی خۆیانچیه سو فه  نازانن ئه ن که سانه وکه ند ئه ستو پوه ده

وت  یانه ئه  که یه وانه بۆئه، ک من و هیچیتر نه ره به و جنویان له ه ی هه وه کردنه دوباره
تو تاوانی کوردو فرۆشی  ریاندا وباسی خیانه سه ر بکات به  گوزه ه هه ک به یه وه ته مژوی نه

نابت  ک جه وه  که یه سانه وکه لس ئه کاسه، ک من بات بۆبنوسرت نه خه وخۆفرۆشیان به
باتی  اکانی مژوی خه خۆرئاس مووڕاستیه یشتن وهه تی وشۆڕش گه مانای کوردایه له

ری  ماوه ر چاوو دی جه  به نه خه می کولیان ئه ه قه ژۆ به ئاوه تی به کوردایه
تی  مژوی کو ئاسای کوردایهیایش بت  خه کو به مان وبه که له ی گه مدیده وسته ساده
ت  قه قی سه ئه به نابتی که ناهوشیارترین تاکی کورد جه، ک من ن نه دار بکه که له

  ته قه  سه قه و ئه ئه  که وه یته که فتاکان ئستاش بیر ئه ڕاستی حه ی ناوه کارانه واشه وچه
تا  مان هه  که وه ته کوردی براکوژی ومژوی نه نگی کورد به  ساڵ جه30 زیاتر له ونی  هه بووبه
ی  ته قیه و ئه و به براکوژیه نگه وجه ان بهیپویست کات که  ئه سانه وکه ت له فره  نه تایه هه

 انشی  ودرژهیڕی براکوژ دانی شه ر هه  هۆی سه بووه  بوو که ومان که له ئاخوڕی دوژمنانی گه
و  شواندووهکانت  گشت ڕاستیه، شدا 14و 13و 12و11 و 10 و9و 8دی  له، ک من پدا نه

ر  کیتردا به خه  لهش وه  پای من وئه یته وت بیده ته  ئه یه سته رجه  خۆتدا بهخودی ی له وه ئه
  رکرده  وسهی ڕزگاری خوازی کورد وه تی بزوتنه رکردایه  پای سه یته وت بیده ته  ئه یه سته جه

تاحی  مال فه می مژو جه رده زاری به رمه ر شۆڕی وشه م سه  پت ئه بۆیه، ی که شۆڕشگه
ڕو وشکیان  مان ته که له ی مژوی گهدرژای به ن که سانه و که کو ئه  به  نییه رگه  پشمه میشه هه
 بۆ   گرتووه وه سته ده یان بهور ڕای خۆیاندن ته پاندنی پناوی سه  وله  سوتاندووه وه که یه به
قوتابی  من نه. !!؟؟نی ژه نابت زوڕنایان بۆئه  جه وه ئستاشه به  که رگه نی پشمههید کرد شه
کو  ل به تی گه ی دوژمنایه تو خانه لکاوی خیانه خزاوم بۆناوزه هیچ کاتکیش هه نه ڵ و مبه ته
تی بوون  ی ڕگای کوردایه مبه ت وقوتابی ته لکاوی خیانه بۆناو زه خزاون هه ی که وانه ئه

الی  ر له گه مهو   بۆڕاکشان نیه نجه په  پویتستیان به رزه  به نده تیان هه کوی خیانه
نی مژوی  کا شه  ڕه ڕه  الپه  له دنیاشبه، رابنونک ک تۆ زروسایکۆلۆجی تکدراوکی وه هه
   مژوش شمشرکی مووکاره کرت وه  تۆمار ئهمانداناوی تاوانباران وخۆفرۆشان که وه ته نه

ی  وه کو بۆئه  به کردوه نگی ئازادی خوازم نه رکوتی ده من سه. !!؟؟ س نیه هیچ که رمی له وشه
لحۆو سیخوڕو  كی گومانلکراو وگه جی خه می به نگی ئازادی خوازان بندتر بت وه ده

یت  که ی کورد ئه کی ساده خه سیخوڕله ستوبھۆشی  تۆی ب هه وه ئه،  وه ته داوه شونم  گره
و  رگه  پشمه وه شه وانه پچه شۆڕشگو به یت به که ر ئه کدهشون وت  گره هو ئازادی خواز به
ی جنو 28تا15می دی  وه له. ژمرت  شون ئه  گرهتاوانبارو کی شۆڕش گ به خه
ک  یه ماه ک خ وبنه  نه له ستی گه  ده یه کوردستان هه ی له وه م ئه دا ئهت  که نامه
م  رده کو هه  به گرتووه ر نه ککیان لوه ل هیچ که لیش دوژمنانی گه ی گه ته سه وده له
  ته سه هود نھا ئه م ته رده  وهه  چقی چاوی دوژمنان بووه ته سه و ده درژایی مژو ئه وبه
و  نھا ئه  ته خوله تا مژوی کورد له  ودنیاشم هه بووه وه ته ری دوژمنانی نه ی کهرچ به
ک سیخوڕو  نه، مانبت که وه ته نهری  که رگری  به رو تاکه نونه توانت تاکه  ئه ته سه ده
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ر نین  رکوتکه سگای سه ی پیرۆزی بارزانیش ده ماه بنه، کان فرۆشراوهزر شواو  جاش وهه کۆنه
ی مژویان ایدرژ مان بوون به که وه ته تی وتکۆشان نه باتو کوردایه ری خه کو پغبه به

گوکانی  له قه دوژمنانی کورد وجاشو سیخوڕو خۆفرۆش وئه چۆی نھا قه م ته رده وهه
ش  وانه ئه، تکیان کپ کردب زایی خه ک دنگی ناڕه نه،   کردووهمانیان که وه تیه دوژمنانی نه

تی  وه مشتک سیخوڕی نوده ژمریت له کیان ئه زایی خه نگی ناڕه ده رزان به تۆی هه که
ر سزای  ی به مۆ یان سبه بت ئه ئه رچت هیچیتر نین که دڵ ده وخۆفرۆشی قین له

ک بوون؟وک   که درژایی مژو دیاره کاری کوردیش به واشه می چه ه قه، ون مان بکه که له گه
ک   نه کاریان هناوه ندی خۆی به وه رژه و بۆبه بردووه خشته و له کردووه واشه کی کوردی چه خه
ک  م دنیام وه  به وه مه وت برینی کۆن بکوینه ی کوردا من نامه مه رده م سه  له دیاره!من
شی تۆمار  ڕه رم ناویان به بشه ل به  مژوی گه ردووهم بۆک  ئاماژه وه ریشه سه له
یان  ده  به  که کانته وریه نابتوهاوده ی جه وانه ک ئه  وه مامک داریش دیاره نوسینی ده!!کات؟؟ ئه

ی ژر   نوسینانه و جۆره وانی تاریک ئه نھا شه  ته  کوره مه مشه ک شه  وه وه مامک داره ناوی ده
، رۆییت کردووه ڤه پاشهزری کۆن وسواو باسی بیرو هه، ک من ون نه ر بکه دت دهڕویان  له پرده
زیاتر  ک که تیه ر کردایه  پارتک وسه دیاره، ریت به بخه تا پت بم ئای که ره بت سه ئه
ر  سه کردن له مه ب الدان وماساوه ماندا بووبت به که وه ته باتی نه خه  له ده نیوسه له

تی کردنی  ی دوژمنایه  ناو خانه خازابته  ڕۆژکیش نه مان وتاکه که له واکانی گه ڕه مافه
ری  روه وانی داد په رو ڕاگرو پاسه  پارزه وه کو ئه  به کی نییه تی خله سه ده وه  ئه وه وه ته نه
یت  که چۆک باسی ئه ق له تۆی ئه ی که ته وبابه  زۆرن له نی دیکه سو الیه که  وه مانه که وه ته نه
  نجه بۆناوهنانیان وپه دا زمانم کۆه م بواره تی کورد له ر زروفی تایبه به  له وه داخه م به به

ر  رانبه  به تی وجنو درۆت کردووه باسی سوکایه، !!کانیان؟؟ ه ر تاوان وهه سه دانان له
 جنوفرۆشتر تی چیترو درۆزنترو کانت سوکایه تۆو هاودوریه ڕزگار له، رو ڕووناکبیر نوسه به
  وه باوکیانه  له سووک وناشازانه  و ووشه تدا ئیت ئه م جنو نوسینه له که، ؟؟بت کبت ئه

ران  جاباخونه،  مره فا بارزانی نه رۆک مسته سه ستی گوت له به  مه  واته وه ته بۆیان ماوه
بای خۆتن  پ به  کهی تۆ زانانه  هه وگشت جنو ووته ت کردن له زاوه رپشکبن بۆقه خۆیان سه

بت نابت جنوو  فی هه ره ر کوردک شه گه م ئه هئ  نده وه ر ئه م من هه ک من به نه
ر  گه مر بکات ئه فابارزانی نه رۆک مسته سه مان که ژاره هه له وای گه  پشه سوکایرتی به

و  ر نیه سه کلیفی له ته  وه واوبوو ئیتر ئه تی شکاو وناته سایه بت وخۆفرۆش وکه فیشی نه ره شه
  . کی کورد که  مرۆڤی ڕۆشنبیرو به  ناتوانن ببنه ش نین چونکه وه م دانه شایانی وه

  شی خۆتداوهو خه ستی پله هه کتدا ڕگات به ی جنو نامه35تا 29می دی  وه له 
دو ی دوژمنانی کور منراوی خانه زکی خه ئاوه به قین و شی پله رونکی ڕه ده به
ر  رانبه  به وه شتنی ڕشانه ر هه  سه تی کورد هاتوویته وایه ته سۆزی نه ستکی دور له هه به
  له ی تۆ جگه زاریانه رمه شه  پله وڕسته ئه ی بارزانی که ماه ندامانی بنه ئه ندک له هه به

  بۆیه، رتگ ر ئه کی لوه  کهکوردیش نهو تی س کردووتیه که مان نه که وه ته دوژمنانی نه
ران  به بخه تی بم له تی وکوردایه وایه ته زانستی نه م جنواوی وپمووش له تۆی ده بت به ئه
یلولی  مانی شۆڕشی ئه ی قاره رکرده ک شالوات کاک نچیر وان بارزانی کوڕی سه شکه که
  ه و1985سای   وله تن خواز کاک ئیدریس بارزانیهو زن و وگونی نیشتمانی پشکه مه

بی سیاسی پارتی  کته ندامی مه  ئه وه1989والسای  تیه ری کوردایه نگه ی ناوسه رگه پشمه
کاک  وه،  یه  شۆڕشگه ماه و بنه زموونی ئه ی ئه زنه نی خه و خاوه دیموکراتی کوردستانه

 بی سیای کته ندامی مه  ئه وه1999سای  و له مریکایه رچوی زانکۆی ئه سرور بازانیش ده مه
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وان مافیان  ر ئه گه ئه،  تیه زموونی کوردایه ی ئه زنه نی خه  خاوه مانشوه هه و به پارتیه
وان  له!!بت کبن؟؟ نابتن ئه ی کاندیدای جه وانه ی ئه رکاندا بن ئه و ئه و پله بت له نه

ک  شکبن نهر پ ران سه خونهبا وه ئه. زموونتربن ئه رترو به روه ترو نیشتمان په دسۆزتر وکارامه
  . ، واو شیتۆ
بی  ت به که ی دووی جنو نامه ڕه م الپه رجه سه، مدا ی دووه ڕه الپه ت له که می جنو نامه وه 

  کان بواردووه ڕاستیه  وخۆتت له شتووه  ودرۆت هه  جنوت داوه وه ب بانه پشودان وبه
 ئاستی  هت یشتووه شت گه ی ڕهی پوتو د له کاتکدا که و له ڕاندووه گه وخۆت شینو مۆر هه

ی باتو قوربانی دان چارای خه وفوت له  وه ته شاندووه ت گه دک ڕووی کزۆه قین هه ته
ت تک  ده  گه وچرایه ڕۆشنایی ئه  به کانتدا دیاره نوسینه  به  چونکه مان کردووه که له گه
ی  و قسه وه  جنو بخشینه توویتهو ساڵ پشتر که30قی  ئه  به رزانه  هه وجۆره  وابه چت بۆیه ئه
زو پوچ  ئاوه کاری وهیچ له واشه درۆو بووختان وچه و پله رزان وبازاڕی وپوپوچو ببناغه هه
ڕاستی  خۆت لهتی  وایه ته باتی نه ی خه وه وڕه ڕه ر له نچه تی وپه کوردایه تو کرچ له سیاسه له

و  و ڕگام ڕوونه رونم ئارامه و ده  پشوم درژهم من به،  وه ڕشته ئهو  کان گل کردووه ڕووداوه
ڕیز جنو وبوختان ودرۆو  یت وبه س بکه فه  نه نگه ش تۆ خۆت ته یدیکه نده وه زار ئه  هه بۆیه
یت ودرۆو  نگ بکه پشوی خۆت ته وه بژت کان هه ڕاستی ڕووداوه ی کرچوکاڵ ودوور له وته
  م تک ناچت وبگه من ل وه یته اکوژی لبدهتی بر تای شۆره ره کانی سه  کاریه اشه و چه
ی تر خۆتو  نده وه دانئه  سه وه مه که  کانت سپی ئهبووختانو د درۆکانو جنو و د به بگه به
و  س کیاری ئه بت که جۆرک خۆت نه كی به ر چاوی خه به م له که رزان ئه انیش سوکو هه ئه
  . بت  نه کشانه و درۆ و خۆهه فشه  پکراو له وانه قه

رزان  ی هه جنوو قسه  له ی پکردووه ڕه م الپه ی ئه وه ر ئه به کوتم له ڕز وه رانی به خونه 
  نگته رزانترو پشوته ی هه که نه خاوه له ی که ه و الپه م ئه رجه در سه و دبه بگه  به  بگه بۆیه
ر من  گه ئه یت که که  ئه وه  تۆی بھۆش باس له ڕه م الپه تای ئه ره سه.  وه مه ده ئهم  وه

ی   زۆربه  دیاره تی بوومایه ر کردایه ندامی سه  ئهبوا کان بم ئه تاه ره  سه زه فره ی مه رگه پشمه
  که پانه ر گۆڕه کانی سه شۆڕشگه نه کانی الیه تایه ره  سه زه فره ی مه رگه  زۆری پشمه ره هه

ندامی  کانم کاتك ئه تاییه ره  سه زه فره ی مه رگه من پشمه ن که ده شاهیدی بۆمن ئه
و  و موچه تیم بۆپله باتو کوردایه م من خه که بۆدووهۆکار یه  وه ڕته گه تیش نیم ئه رکردایه سه
تم  ر پرسیاریه ی به ڕینیش پله دوای ڕاپه شاخو چی له ش چی له میشه  وهه کردووه رات نه به
ر گیز   هه  چوونکه رم گرتووه وسا وه یان زۆر لکردووم ئهفکلی زۆریان لکردووم یان ته که

   چونکه یه و پله گرتنی ئه ر نه وه م خۆشم هۆکارکی ترم بۆ ووهد، بووم  نه  پایه له ئاشقی په
کیتردا  یه برگه له. ، شیانتدا کرچت هینا م بوختانه  له بۆیه، بووبت م وکوڕیم هه  که یه وانه له

ن  که باتی کورد ئه تی خه رکردایه  سه ه سا170ی بارزانی  هما ر بنه گه یت ئه که ئه وه باس له
م  شدا پت ئه وه می ئه وه له. خۆو ئازاد؟ ر به تکی سه وه نی ده  خاوه ته بووه بۆچی کورد نه

بات  کی خه خه  له  جاشو سیخورو خۆفرۆشی زۆرتر بووه میشه ی کورد هه وه ر ئه به له
تی گشت  جنوو درۆو بوختان ودژایه شانت به نابت که ک ئستای جه  وه رگه گوپشمه

 دۆڕاو  میشه  کسانی هه وپشتگیری سیخوڕو کانی کورددا کردووه گه شۆڕش تیه سایه که
تی  وه نی کیان وده  خاوه ته بووه  کورد نه  بۆیه هو ئه، یت که زرشواو ئه ورد وههک ی ه وگیاکه

  . !!ک تۆی زۆرن؟؟ ی وه ه خۆش وگیاکه رون نه  ده خۆی چونکه
باتی کوردن   خه رته وردو سونبول وسه شۆڕشگی بارزانیش جگا شانازی ک ی ماه بنه 

، شتوویت لی تگه وتوو که واره شه خۆش وبه ک تۆی نه ک وه پی حوکمی مژوو نه به
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زیون تاکو  به گیزیش نه و هه کردووه  نه وه کانی کورده مافه وان سازشیان به کیتر ئه الیه له
کی  کارو نیشتمان فرۆش وخهزبوون ساشزش به م نه رده  هه ن چونکه ر دوژمن هه به له
. !!سک؟؟  چاوی هیچ که یته نابتخۆبکه میژوودا دیارن پویسناکات جه زیویش له به
ی  ماه  بنه وه  ئه ی کوردیان شقار کردوه وه ته  ونه کیان چاندووه ره تۆوی دوبه ش که سانه وکه ئه

ی   خانه وتوویته  که مژه تۆش له، ر دیارن مژوودا هه ش له وانه ئه پیرۆزی بارزانی نین
کان  کاریه یت خراپه بکه واشه ی کورد چه کی ساده دا خه رخه م چه وت له ته و هشتا ئه وانه ئه

 ی کات تازه م ی کورد بفرۆشت به كی ساده خه باتو شۆرش به خه  به وانه کانی ئه وتاوانه
 ی  کۆنه و زوڕنا دڕاوه بهس   که که ڕ مه وباوه ر چووه سه نابتان به ی جه و درۆیانه ستو ئه چاوبه
  ریانه خشو کاریگه نهو  ئه یه وه یان پرسیاری چروکت له، !!ڕک بکات؟؟ په بت ههان جه

بت  ئه،  خشاندوویانه باتی کورد نه ر مژوی خه سه له ی بارزانی که ماه بنه ن که کامانه
  دزدا وایه له (ت م پیشینانی کورد ئهتا پت ب ره تدا سه  چروکه م پرسیاره می ئه وه له
 ڕاستی وپاکی  ڕوانته  ئه وه گومانه م به رده کی گومانلیکراویش هه  خه دیاره)  س دزه موکه هه
ر مژوی  سه له  که؟؟ری پارتی وبارزانی چیین خشوکاریگه زانی نه ئه، کیتر تی خه وایه وڕه
ی  ده تای سه ره سه رزی بازان له ربه ی سه ماه بنهم  که یه،  خشاندوویانه باتی کورد نه خه

ی ڕزگاری  وه تی بزوتنه رکردایه ی ڕابردوو سه ده نجاکانی سه ڕابردوو تاکوکۆتایی په
ی  وه خوندنه شیان تۆله مه ئه، مان که وه ته شاهیدی مژوی نه به  ی کوردیان کردووه خوازانه

 پارتی دیموکراتی  وه کانه ڕاستی چله ناوه م له هدوو،   شتکیتره وه یت ئه که  ئه مژوو سماته
  تی کوردی کردووه وایه ته باتی سیاسی وڕۆشنبیری نه و پشتگیری خه زراوه کوردستان دامه

  ی ڕابوردووه ده کانی سه سته تای شه ره سه نجا کان وله تا کۆتایی په باشور کوردستاندا هه له
رۆک  تی سه رۆکایه سه هاتووی پارتی به بان نه هری ل ماوه پارتی دیموکراتی کوردستان وجه

 14ی  ماوه  وله ر پاکردووه ران به زیان دژی داگیرکه لولی مه مر شۆڕشی ئه فا بارزانی نه مسته
 لی کوردستانی و گه مان داوه که له ریان بۆگه ده ڕابه  قوربانی له و شۆڕشه هئدرژایی  ساڵ به

فا  رۆک مسته زن وسه یلولی مه شۆڕشی ئه گشتی له ن بهما که وه ته تی نه تایبه باشور به
لی  ڕۆشنبیرکردنی گه وه، تی بوون ردایه تی ومه تی وئازایه ی کوردایه  فری وانه وه بارزانییه

کان وناسینی زانستو ڕۆشنبیری شۆڕش  ییه وه ته  نه ڕووی ناسینی مافه کوردستانی باشور له
وبۆی  رۆک بارزانی کورد فری بووه یلول وسه شۆڕشی ئه  له وه ستکردنه تی وده رگایه وپشمه
ی   خانه خزابوونه بوون که  پارتی وبازانی نه وه  خراویت ئه واره شه برا تۆ خراپ به،  وه ته ماوه

پارتی وبارزانی !!کیتر بوون؟؟  خه وه ئهكو  به نجامداوه  شۆشیان ئه و کرداری دژه وه دوژمنه
ندین جار  و چه زرتان تکدراوه سایکۆلۆژی وههن ی گل  ئوه وه  ئه کردووه تایان نه ئاشبه

ۆزی پارتی باتو قوربانی دان ودس ش گی وخهی شۆڕ وه کرده  به تای خۆتان لبووه جاش به
شمان چی  که له ی گه مژوی ڕابردوو وئاینده، !!تاڵ وتاوان؟؟ ئاشبه  به الکراوه وبازانی تان له

  شق وگواهی ڕاستیه ر مه  سه بنه ی کورد ئه وه ره ست وچی دهکورد نوسیبتی وبینو
وانی سواومان  قه وچک تادراو نیه رون شیواو وکه وتنی تۆی ده خۆرئاساکان پویستی به

کان   ڕاستی ڕووداوه کاتک باس له (یت هکی گوماناویترتدا ئ یه بگه له، !!؟؟ وه یته بۆلبده
وڕاستی  ڕزگار کام ڕاستی ڕووداو ئه)  تی نیه سوکایهشتنی قین و کرت مانای هه ده

ڕی  مانانی شه شن وقاره ور وه وته کی ساده خه بات له خه یت به تی بکه ی جاشیه ڕووداوانه
  ر به رانبه  به وه  خواره تدا بته غاوه له ون به ی پوپوچو قیزه  شۆڕشگووته یت به براکوژی بکه
ی  مان وپارتیه که وه ته ی نه رکرده زنترین سه دوژمن بهترین و زه ربه جه دسۆزترین
زرو  وهه ک به وت خه شته نابت ئه الی جه  له هڕووداو  ڕاستی یه مه ی ئه که شۆڕشگه
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رخی گلۆبالزمدا  چه  هشتا کورد مابت له رمه ڕاستی شه یت به بکه واشه  چه ته قیه ئه
ر  سه ت وهۆشی قۆرخ کراوبت وهشتا له قه زری سه قی شیواو وهه ی تۆ ئه وجۆره به

، !!ر؟؟ سه یته ی کورد بخه کی ساویلکه وانی کۆن وسواو بۆخه ر نوسین وقه  سه ڕک بته ماپه
 کانی پشوتریش رم بیون وڕاستیه من ده ی که م ڕاستیانه ئهم  مت پت ئه ی دوه بۆبگه
درۆی  ی وه کردنهکو سپی مان به که وه ته باتی نه وخه هیدا ن خونی شه  به هیتی ن سوکایه

  وایه خۆو ڕه ستهاپشتگیری ڕ و کانه سایکۆلۆژی تکدراوهوق   وئهدرۆزنان وتاوانباران
 پارتی دیموکراتی  چونکه. ، کانیان  پیرۆزه ماه کان وبنه رزه ربه  سه هیده خونی شه له

نفال وکیمیا باران  هیدانی ئه  شه له  بجگه هیده زار شه  هه35 زیاترله نی کوردستان خاوه
   له جگه مه ئه، ماندا که وه ته باتی نه خه  له زۆرترین قوربانی پباوه که کان کوژیه وکۆمه

و  ماه کو بنه وه که کان رزه ر به  سه کانی بارزان وبارزانیه نفال کراوه کان وئه وقوربانیه
ستی  ر به  بۆکورد وبۆسه پباوهترین وفراوان ترین قوربانیان  وره ت گه شیره عه
  . مان که وه ته نه
 چۆن وک  ئوه (یت ئه که یت که ده وه تدا پرسیار له ڕیسواکه کیتری جنونامه یه بگه له 

) ، ن م بده ه قه ر لشواو وکور له خائین وسه رانی ئازادی خواز به ڕگای پداون نووسه
باتی پارتی   ساڵ خه60 تی به سوکایه ی که وانه م ئهبت پت ب شدا ئه مه می ئه وه هل

ی ئازادی خوازی کورد بکات وڕیبازی زیاترله  وه ی بزوتنه ڕبازی شۆڕشگانه وبارزانی وبه
ستت  ببه ی بکات ودرۆوبووختانی بۆهه که  شۆڕشگه تیه رکردایه هیدو سه زار شه  هه35

کی خۆفرۆش  مشتك خه کو له زی نازانین بهرو ڕۆشنبیری ئازادی خوا نوسه ک به  نه ئمه
ق شواو زیاتر هیچیتر نین   ئهزر تکدراوو کی هه مان ومشتک خه که وه ته دوژمنانی نه به
دن وتکدانی شوا ون له کان وپشره ووڕاستیهم وتنی هه بان له ش زیاتر کورته وه وله
ک  ر مانی ک یه فه  به وه یته نی ڕوون ناکهرا نابت بۆخونه ی جه ئه، کان مووراستی ڕووداوه هه
ی  ماه رمی کوردستان وبنه ڵ بژرراوی هه رۆکی هه بات وقوربانیدان وسه خه ده سه
ری  رزان وبازاڕی ودوژمن ئاسا خنجه ی هه ر جنوو وته  به ته باتگی بارزانی ت داوه خه

بیشت ان جه ؟؟ده كشاوه ن هه و الیهبات گترین پارت خه  له ک ساه یه  زیاتر له وه کولت ئه
   نه وه ره م بده  وه بگه  به خاڵ وبگه رو ڕۆشنبیرو ئازادی خوازی ئاوا خابه ر نوسه گه ئه
می  ر موو وه یت فه زان ڕیزبکهر ی هه ب پشو جنو وبوختان ووته  به سانه فه  نه نگه ته

فتاری   ئاکارو ڕه له ر جنو نوسین که  سه  بیته کارانه رزه ک هه  نه وه ره کانی من بده نوسینه
ر  کی سه یه گه من پشمه. ی تۆ ربینانه وده رن ئه ده ن به سه ر کوردکی شۆڕشگی ڕه هه
ران کراون  بان فر ئاخوڕی داگیر که ی کورته  ئوه وه ک جاسوس ئه رزی کوردستانم نه به

بوونی  نه نووسن وبوونی خۆتان له ژین وئه واش ئه و هه به و دا براوه وڕووکاره زرتان به وهه
   دی چونکه ته رگیز نایه  هه ونی حوشتره ش خه مه و ئه وه بیننه بارزانیدا ئهوپارتی 

پوچی  مایه م وه و به وه دا تاقیکرده وڕگایه ختی خۆیان له تۆ به مامۆستاکانی تۆش پش
نی  ر شۆڕش خاوه گه ئه (پرسیت ئه شدا که وه همی ئ وه له. کرد  هیچیتریان حاسل نه والوه به
 کیگر بوو  وه وڕۆژکدا توایه شه بوو بۆچی له رگه زار پشمه نجا هه دو په ک سه یه

شۆشی  تی له وه پالنی نوده  که مه رده سهو م خۆئه م منیش پت ئه که هی) ت مه بۆمقاوه
تیدا  ی جاشیه خانه س له که  مه رده وسه مریکای ئه تی ئه هرکردای سه زن کرا به یلولی مه ئه
مووکورد  خۆت هه بت پرسیار له یلولدا بوون ئه ری شۆڕشی ئه نگه سه مووی له مابوکورد هه نه
یلولت  ی مژوی پالنی شۆڕشی ئه وه له م تۆجگه دووه!! ؟؟ ئمه نھا له ته  به یت نه بکه
لی کوردیشت  ر نوسین مژووی گه  سه ب باج هاتوویته روا به و هه وه ته خوندووه نه
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نی مژوی پرشنگدار  نک خاوه س والیه رکه ی هه وه ر ئه به ش له مه  ئه وه  ته خوندووه نه
  ساه30 وه نابت ئه  جه بۆیه،  ن مژووی پرشنگداره سانی خاوه مژوو وکه بت ڕقی له نه
!! کرت؟؟ تئه س له مقه ر به  ههالی تۆ شوتی کو کابرای ئینکار له گرتوویتی و وه قی ڕه له که
مان گواهی  که له ڕی براکوژیدا مژووی گه شه  له یان کردووه ه کانیش هه کوردیه نه موالیه هه
و  نابت ئه  جه  بۆیه بووه هه ڕه وشه  بهیدرژایی مژوو پویست و به دات ک هۆکاروبووه ئه
. !!؟؟ریئ سانکی تری به من وکه ک له  نه ڕی براکوژی بپرسه پرسیارانی شهر به  له مه وه

م من  متدا پت ئه تی دووه جنوو سوکایه ڕی پرله الپه شت له می دوابگه  بۆوه جادیاره
ڕابردوویاندا   له  چونکه م بۆیه که م ئه که رۆکه م وسه که دووی خۆم وڕبازه ڕابره شانازی به
ر  سه ناویان بھنم و باسوخواسیان له م که ۆم بکهخ رم له کو تۆ شه وه تاکو من   نیه ه تاوانوهه

ر   بۆسه تی نیه ر لک چووش بت خۆجنوو سوکایه گه ش ئه کانی ئمه نوسینه، م بکه
 کاتژمک ماندوو بووبن بۆکورد   تاکه ش که سانه وکه ئه کان وه  شۆڕشگه نه تیو الیه سایه که

  . !! فرۆش وگومانلکراو؟؟جنوک  زانم نه ری خۆمیان ئه تاجی سه من به
  ی جنوو وته وه  کردنه ر دووباره شی زۆی هه تدا به که ی سی وکۆتایی جنو نامه ڕه الپه له 

م   له بۆیه،  وه ته مم داوه روتردا وه کانی سه ڕه الپه مووی له و هه  بۆیه کانته رزانه هه
  ره ی سه ڕاده رک به ر نوسه هه (یت ئه  که وه مه ده ت ئه وه می ئه هنھا و دا ته یه ڕیه الپه
 کانتان وتاره و  وه هننه میلی  ده، ر بکات ی گوزه که مه ه رۆکدا قه الی سه ک به رزیه ده

م دوا  می ئه وه له) ،  وه ته ماوه. . . . . . .  ری تاوانبار به ی ناوی نوسه نھا جگه  وته یه ئاماده
  وه  ئه قورته ر سندانک قوزه جگای هه ت له شینانی کورد ئهم پ شدا ئه و جنوه ه هه
مال  نا جه کانت بۆبنوسن ده نک نوسینه ک یان الیه ر بچاوی خه به بت له نا  جه یه وانه له
ر  سه زرم له  زمنانی پنوس وهه مانچه ک ده و وه سنیه ڕی ئامۆژگاری ونوسینی که تاح چاوه فه

  . کرگیراوک زر شواو وسیخوڕو به ر هه ی هه وه م دانه  بۆ وه پیه
باو  زر شیواو کوردته ر هه  ڕیزی هه ته ڕزگار سالح خۆی خۆی خستووه م کۆتاییدا ئه له 

  وه ڕشته کان ئه  کوردیه ر سایته سه  له وه پاره  له ک من خستبتم چونکه تاون بارک نه
  . .  وبارزانییی پارت دژ وه کاته وجنوو درۆو بووختان بو ئه

  جمال فتاح 
9/11/2005  
  ن نده له

  . . ن  بکه وه ی خواره مه کی ئه یه ی ڕزگار ساح کرته که و نامهڕز بۆبینی جن رانی به خونه
http://www. kurdistannet. org/11-2005/9-11/minkechawm. pdf   
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