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  تاح مال فه جه... یه وه شیمان بوونه ر په جامی ههن ئه  ر شتانه سهربینی  ده
  

. کن د له (بن ناوی دا لهیک یه وه ڕوونکردنه ن له سه عید حه سه دونی برای بز مامۆستا حمه
مال سید قادرو  ر بینینی که سه واوی دا بوو له کی ته یه وه ڕوونکردنه) ید قادر بووم مال سه که
دا  وه و ڕوونکردنه له، آردبووست نیشان  واوی ده ته ی به که دنهرکر سه ست به ارودۆخی دهب

عید  سه  مامۆستا حمه م جۆره به رگرتبوو که مال سیدقادر وه زاری که دی له نزیکی ده
  . ناوبراو کردبوو پرسیاری له

  
  موو جنوه و هه ی ئه هو دوای بوکردنه،  چۆن بوو وه ئه، خۆت یاساناسیت تۆکه، پم گوت 

ل  وه،  ی نووسیومه نده گه دژ به هشیمان نیم ک په وه له( :؟گوتی وه ڕایته  گه تانه وتۆمه
جنوم پ داون   که ی دیکه وانه موو ئه رم و هه رۆکی هه سه داوای لبوردنم له نامه به

رانی  هیوادارم نووسه،  بوونچوون ی هه کانم زاده جنوه.  کردووه،  وه ته تم بۆ هۆنیونه وتۆمه
  بۆیه. ن به  نه وه خشینه تبه ربگرن و هانا بۆ جنودان و تۆمه ی من وه یه ه م هه رس له کورد ده

ی  وهیوایه من به.  جنوفرۆشکی ترسنۆکه، ن ران پـم نه تاخونه،  وه ڕامه بۆکوردستان گه
وورن و ب  لم نه افکی سروشتی خۆیانهم وه م ئه به،  خشینم کردووه  بهداوای، لم خۆش ببن

،  وه ڕامه گه وه و بۆ ئه م کردووه ه من هه. دات یاسا سزام ده، بن ر لم خۆش نه گه زانم ئه ده
گیرابام هیچ  ر نه گه ئه، بگیرم، کرد م ده وه ڕیی ئه چاوه، م ی خۆم بده ه باجی هه

تك  من خزمه. ما ده نه، ازادی جنودانداربین و ئ روڕا دهینوان ئازادی ب هلک  اوازییهیج
  . ) وه م بسته یه ه م هه ئه، م ته و خزمه  ئه قه هه،  زۆری کوردم کردووه

  
سکی  ر بینی که ک ده  وه وه ره ی سه ند ده م چه ویستوهژا ئه رانی خۆشه خونه 

م من  به، ینی بتر ب ده وه  ئهنی دوو دوکتۆرابت سک خاوه ک که  نه واره خونده نه
ن  الیه  له  یان ڕاسپرراوه فسی بووه خۆشی نه  یان تووشی نه و پیاوه ئه  وتم که رتاوه سه له
   بۆیهره سه کی زۆری له ستۆیه  په و پاه  وه و دوژمنانی کورده کانی بگانه سگا جاسوسیه ده
 مرۆڤ  چوونکه  ر نووسین ه س ته ر باوکی نووسین هاتووه هه ستریاو دوور له  هه وجۆره به
ید قادرو  مال سه ک که ڕۆشنبیر بزانت نابت بیروبۆچوونی وه خۆی به تی مرۆڤک که تایبه به
کان  موو سنوره و هه وه وا بیربکاته خراون  هرووا هش و به ک ئه  وه ش که وانه موو ئه هه
ی ی ئستاش ر بینانه م ده ه قادرو ئید مال سه  کانی ڕابردووی که  نوسینه چوونکه، زنت ببه
نی  سک خاوه ک که نهریوشتی مرۆڤی ڕۆشب  ره  له  دووره وه  زانه سکی نه وشتو ئاکاری که هڕ

م لبوردن و  منیش ئه. ش ڕای ئستای بت وه کانی بت وئه نوسینه  وه  ئهدوو دوکتۆرابت
ک  یه گه ب هیچ به م ناشکرت مرۆڤ به به،  بۆ مرۆڤ ته سه ترین ده وره گهیی  خشنده به

سعوود  رۆک مه کو سه کی وه تیه سایه تی که تایبه کیتر بکات به نووسی خۆی و خه چاره یاری به
  ستت وه به  و درۆو بووختان هه وه خشته خۆشی جنو ببه قی نه زوو و ئه ئاره بارزانی و به

 رم  نه نده وه ییش ئه خشنده هب یم یاسا مووجیھان به ه بۆکوردو ه وه سایتکدا بوی بکاته له
چی پبت و جنوفرۆش و درۆو بووختانی یمووشتک کۆتا داوای لبوردنک هه روا به  ههبت
کیتر  ردی خه فه ی مافی هستوور ئ جرای یاساو ده ی مه ئه، رزی بانان ئازاد بکرت ک به وه
ر  رانبه ن و تاوانی به که می لئه  سته سانه  که و جۆره  ئه لک که گهنووسنی لتووری  ی که ئه
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موو  ید قادرو هه مال سه  که ی ئازادی خوازی کورد که وه ی مژووی بزوتنه ئه، ن که ئه
مژووی  وت بیشونن و یار به یانه یای خاویان ئه خه  به  کانیتر که خراوه واره شه به

  هید که دان دایکو باوکی شه و سه رو ڕۆشنبیر ان نوسهد ی مافی سه ئه، ن کانی بکه وانه پاه
ی ر خۆیان وڕباز  بۆسه عدایان زانیوه ته و به  دیان ژانیکردووه نانهیو نووس بینینی ئه به
ر  ئه گه +  شیمانه ر لوت غه سه ر جامت خسته گه:ر موت فه  شاعیر ئه بۆیه، کانیان ههید شه
   .   بیزانه  تاوانی خۆته هریش بت بینۆشه زه
  
ند  م چه مالدا ئه که. ڵ د گه وتن له ڕیکه به:ت ن ئه سه عید حه سه ها مامۆستا حمه روه هه 

و  بریا ئه.  کی باشهئیش، کاری خراپ  له وه شیمانبوونه  په هی و پم وا م نووسیوه یه ڕسته
ئاخر ، بوون لی خۆش ده،  وتووه ر که مالیان به که. چوونی د ی پریشکی هه هژایانه
  .  رگرتووه ی وه که ه هه رسکی چاکیشی له  و ده ره سه ستبه  ده وامانگکه

ن داوای  سه عید حه سه  مامۆستا حمه وه بۆیه ته شیمان بووه ید قادر باش په مال سه  که دیاره 
  . کات لبوردنی بۆئه

  
سعود بارزانی  ڕز کاک مه رمی کوردستان به رۆکی هه نابی سه  جه دا داوالهکۆتایی لهمنیش  

و   بیبوورن به مجاره بانی خۆی و ئه ر تیشکی میھره  به ید قادر بخاته مال سه  که م که که ئه
  ڕابردوویی  ه ر هه  سه وه چته ی جارکیتر نه رجه مه
 پداون و یی جنو وانه موو ئه هه  لبوردن بکات لهیڤسیۆن داوا له ر ته سه ر بکرت له گه هئو 
سوکاری و  ر ڕزی که به له، واوی هت ی خۆیدا بنت به ه هه  دان به وه ر کردون رانبه ی به ه هه
کی یاسایی داوای ئازاد بوونی  یه شیوه و به وه ڕزه  به  که ڕزانه به ره و نووسه ندک له هه
  ..  راوانهفڕزتان  بانی به خشن دنیام ڕزو میھره  بیبه ید قادریان کردووه مال سه که

  جمال فتاح
23/11/2005  

   ن نده له
    

  


