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  تاح مال فه جه...  گۆ ته کافامکیان هناوه ... 'چاک' کانی ناو دۆڕاوه  په چه
  

  په رشتی کردنی چه ر په و سه وه ڕکخراوی چاک بۆکۆکردنه
ی  وه تی کردنی بزوتنه وروپاو بۆدژایه  ئه کا له دۆراوه

ل  گه قینی خۆیان له ڕی کۆنه  شه که یه ماوه، تی کورد وایه ته نه
گشتی و پارتی  تی کوردستان به وایه ته ی نه وه بزووتنه

  .  ست پکردووه تی ده تایبه دیموکراتی کوردستان به
و  ئهو مان  که وه ته تی کردنی دوژمنانی نه باتی دژایه له 

تی   دژایه  چۆکردووه ی کوردیان داگیرو قه نانه سو الیه که
ڕی  کانی شه ره نگه سه ی له وه ن و ئه که ئهمان  که وه ته تی نه وایه ته وای نه ی ڕه وه بزوتنه

ئستا   وه ن ئه جی بکه  جبه کراوه کانی کوردستان پیان نه دۆڕاوه په  براکوژیدا بای چه
خۆیان وروپاو   ئه ته هاتوونهو  گرتووه وروپا هه و ئه ره ستی دۆڕاویان به ملی شکاو وده

بن ناوی پیرۆزی دژی  و له واسیوه وی چاکدا ههکو ڕیکخرا نی وه ڕکخراوکی الوازو بخاوه به
ی ڕزگاری خوازی  وه تی بزوتنه  دا دژایه بجه ه ندی هه جینۆسایدی کوردستان ناوهونفال  ئه
باتی  پانی خه ر گۆڕه  کانی سه  شۆڕشگره نه ن ودرۆو بووختان بۆ الیه که مان ئه که وه ته نه

ی و  که  شۆڕش گه تیه رکردایه یانوت سه ن ئهیای خاویا خه ن و به  خه کوردستان ڕکئه
  . ن دار بکه که  کانی کوردستان له مانه  قاره رگه پشمه

   که وه ته م داوه دۆڕانه په و چه می وتاڕکی ئه وپش من وه مه  له فته  نزیکی دووهه دیاره 
ید  مال سه شی کهو ی ڕه ر باره  نووسیبوویان ده وه بجه ه ندی هه ناوی ڕیکخراوی چاکو ناوه به

دا زمانیان  فته ی دووهه ماوه چی له که،  وه بووهرۆکانی ڕابردووی خۆیان سپی کرد  د  کهقادر
 پش   خستبوومه بوو وه دکرسپی یانم   که د نوسینه  د به چوونکه  گۆ  بنه کردووه گۆی نه

ی  که نگاندنی نامه سه  بۆههریان سه ر له دادوه رانیشم کردبوو به ران وخونه چاوی خونه
 هیچ دوور  د که مه ر محه  عومهناوی کافامکیان بهمۆ  چی ئه که کانی من رنجه وان و سه ئه

ر شواندنی   سه ته  هاتووه وه ندامی ڕیکخراوی چاکه ناوی ئه  ناوی خوازراوبت به نییه
کانی  مانه قاره رگه ان و پشمهک گه شۆڕش نه ر الیه سه  به وه خشینه کان و جنو به ڕاستییه

  . کوردستان دا
الی ڕیکخراوی   له دیاره، یم  ئه و کافامه به. نفالچی ت جاش وئه من ئه  به و کافامه ئه 

یان  ی ده رگه  پشمه ر کردووه کان ناوی ده دۆڕاوه  په ڕکخراوی چه وروپا به ئه  له که، چاک
ر  گه نا ئه ده، نفال چین کان ئه  شۆڕشگه هن و الیه نفال چییه ی کوردستان جاشو ئه ساه

ک دسۆزی  یه فته ن ههزانت یا ی کوردستان بووبت ئه هرگ ک پشمه یه فته  هه کوردک تاکه
نھا  ری کوردستاندا ته ر تاسه سه  له و ناوه ؟ئه تاح کیه مال فه زانت جه کورد بووبت ئه

ر  گه ئه. نفال چی؟ ک جاشو ئه دات نه  ئه قینه ی ڕاسته رگه ی پشمه مانای وشه
ی کیتر   ئه الی ئوه نفالچی بت له جاشو ئه ر نگه ی ناوسه یان ساه کی ده یه رگه پشمه

ڕۆژک لی   پم باشه م  دهشتان م درۆو بووختانه بۆئه،  ل ونیشتمانه کورد دا دسۆزی گه له
 هیچ باوو ویژدانکی  ب گودانه ان بهی، !!؟؟نی ڕای خۆتان بن بن وخاوه شیمان نه په

یان  ک ده یه رگه ر پشمه گه ئه،  ر نییه به نفالی له  جینۆسایدو ئهمی ت خه ئهمن  به،  کوردانه
و سامان  گرتبت پاره ر چاوی نه به ی له وه ئه، کۆڵ نابت ی له که له می گه موو خه ساڵ هه
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باو ئۆتۆمبل و ژیانی  ی قیرو کاره جاده هتا ڕقی ل یان ساڵ هه وژیانی خۆش بووبت ده
درژایی شۆڕش  دووجار به، یدا که له ندی بای گه وه هرژ پناوی به رموونیانی بووبت له نه

، وت ڕزگاری بووبت که  هه  بهوتبت و ی دوژمن که بۆسه یان جار له ده، بریندار کرابت
یان  دوو براو ده، هید بت ی شه بجه ه یی ههی جینۆسایدی کیمیا که سوکاره که  خزان له پانزه
ندی  وه رژه پناوی به یان ملیۆن دینار له ده، ر بت نگه هیدی سه ی شه که ته شیره سی عه که
نھا قوربانی و  منیدا ته موو ته هه له، وتبت ی که که ماه ر خۆی و بنه یدا زیان به که له گه
بت  نک نه سو الیه  خۆری هیچ که  مووچه سایشه 7کانی کوردو شۆڕشی پبابت و  رکه ئه

   بۆ پایه و نه بۆماده  نه وه هیچ بارکی ژیانه بت له س نه ستی هیچ که  ده چاویشی له
.  ناسرابت رگه پشمه  نھا به نیدا ته مه موو ته هه له، بت س نه ستی که ڕوانی ده چاوه
ی  بت ئه ر نه به نفالی له می جینۆسادو ئه کانی ناو چاک خه دۆڕاوه  په الی چه  له سه وکه ئه
ر  به لهکوردی نفالی  می جینۆسادو ئه بت ک؟خه وشک وب ویژان ئه له ی که الی ئوه له

نفالکراوو کیمیایی  سوکاری ئه کهری شۆڕشگی کوردستان و ماوه شیان جه مه بابۆئه، !!؟؟بت
  . خۆش روون نه ی ده ک ئوه ر بن نه ن ویژدان دادوه رانی خاوه ونه خکانی کوردستان و لدراوه

  رگه  پشمه هی کهیوادارم جارک.  سه  به نده وه ر ئه هه تاندا  و درۆو بووختانه می ئه وه له 
هنن  نفالچی وتاوانبار ناو نه  ئه کانی کوردستان به  شۆڕسگره نه جاش و الیه ن به که نه

م   به ت نییه جورئه ید قادر بوو به مال سه  که تان که که ی ڕاسپارده نده وه  ئهستان  که چونکه
  وه ماله زاری که  له ری خستووه الی و ده ته ن چووه سه عید حه سه ش دونی مامۆستا حمه وه ئه
رمی  رۆکی هه ڕز سه بۆ به ی که وگشت درۆو بوختان و جنوه شیمانکه له  چی په که

  ناه ی که ر شاشه  سه ی نزیکدا بته ئاینده  له ستبو هیچ دووریش نییه به ههکوردستانی 
رچی  وههخۆی کانی  سراوه به ی گشت درۆ و هه وه درۆ خستنه ڕای به ره کان وسه ئاسمانیه
 جنوو و ڕای ڕاسپاردنی بۆ ئه ره  سه که ڕیسوابکات  سانه و که و ئه یسواکردنی ئوهزیاتر ڕ

   درۆ ونامه زوڕنالدان و وتنه  که وه یه که هر کردن سه ست به  پشتی ده لهی  بووختانانه
رمی  تی هه رۆکایه یاساو سه والدا و بزیکردن به مالوبه  و هاتوو هاوار به وه خشینه به

  . کوردستان
  نه مووالیه وهه کتی نیشتمانی کوردستان ر پارتی دیموکراتی کوردستان و یه گه ئه 

پناوی   له مانیان ڕشتووه ی قاره رگه ریا خونی پشمه ده به کهکانی کوردستان  شۆڕشگه
ی  نگانه  کوڕی ڕۆژانی ته ر تاکه گه ئه، ماندا؟؟ که له تی گه وجودیه مان ومه رگری کردن له به

  ل کرد که لپه یان په ستانه و ده  ئه  شۆڕشگرانه نه و الیه ر ئه ر هه گه ئه، وان بن؟؟ کورد ئه
ری  وان سه لی کوردستاندا ئه ناوچوونی گه ی له ناسه دوا هه رووی کورد گیرکرابوون و له گه له

ی  بن؟؟ئه لی کوردستانی باشور نه ی گه قینه ری ڕاسته وان نونه ر ئه گه ئه. دووژمنیان بی؟؟
  . جدم بهویژدان  کی به نھا بۆ خه ش ته م پرسانه می ئه وه، ل ری گه  نونه بته کیتر؟ ئه

 هواشترین   که موومان ڕوونه الی هه م له به،  وترین گیانداره ه تووندڕ ڵ وایه کیسه له 
  خۆڕازی بوونی ئوه م له به.  شت نابت ر شتیش بزانت شته گه ئه،  گیانداره

ۆسایدو  جین رگری له  ڕکخراوکی کوردین و به ر ئوه گه ئه، زانی ی نه  قومه ته یشتووه گه
ی  قینه ری ڕاسته  نونه ری کولتان له  خنجه ی چۆنه ن ئه که نفال وکیمایی لدراوی کورد ئه ئه

ی کوردستان  رگه  پشمهت ساسی کوردو رکردایه سهی کورد و نگانه کوردو کوڕانی رۆژی ته
  . پ نین ی چه نانه الیهس و  که و  تی له تایبه به!!؟؟ کشاوه هه

ڕکو  و به کوردستانه گایان له و باره یه یان ڕکخراوی خر خوازهه ردستاندا دهکو کاتکدا له له 
نی  کانی کۆمه واوی گشت چین وتوژه تی ته ن و خزمه ده نجام ئه ان ئهیپکی کاری خۆ
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   به شیان کردووه  که  ڕخراوه ن ونه که  بۆ خۆیاندروست ئه کشه ن ونه که کی کوردستان ئه خه
  پی دۆڕاو نکی چه الیهبارگای حزب و

ی  باخه ی له که ت بیخۆن کاکهو تانه  ئه ی ئوه هو گوز م ئه پتان ئهکۆتاییدا   له  بۆیه
  نه تی کوردو الیه رکردایه تی سه باتی دژایه  له باشتره، کی شۆڕشگی کوردستاندایه خه

ر و  به  بگرنه  مرۆڤ دۆستانهو و ڕگای کوردانه وه خۆتاندا بچنه کانی کوردستان به شۆڕشگره
ید  مال سه ک که ر شت ودرۆو بووختان چی وه ی سهسان درۆو بووختان ببورن وکه لهخۆتان 
بن پی   وچتر سابوون له ڕۆشنبیرو شۆڕشگ ن به که ی کورد مه کی ساده  خه قادر له

و پوچی   مایه  له  جگه و ئاکارانه  ئه چونکه، ن ده  مه  کافام وڕادیکانه سه  که وجۆره ئه
    ..  وه ڕیسوایی هیچیتری لنادوورنه

  
  جمال فتاح

25/11/2005  
   ن نده له

   
   
  


