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  تاح مال فه جه...  گوناحن ئایکه. د مه رمحه مک بۆعومه وه
  

 ب پشو و  به. وه ته کوردستان نتدابو کردووه تبار ئامزت له جنو وتۆمه کی پ له یه نامه
  کردووه کت تدا نه ندیه و هیچ خابه تهو خاک نوسیو ب هیچ فاریزه  بهل تکردن و ب که به
و  ستووه به و درۆت هه و نودا جنوتداوه هڕ نوان س الپه هو بچاندن ل وه ب پسانه م به به
ی دوورو درژجنو  درژایی دوونامه توت به و ئه کان بواردووه ڕاستیه  خۆتان له میشه ک هه وه
ی ئازاد خوازی  وه یت بۆمن و بۆبزووتنه زووی خۆت بوختان دروستبکه ئاره بژیت وبه هه

  . ر چیت و ڕزگارت بت م لی ده ب وه به پاشان خۆتی لببورت و م  بهکورد
و  وه مه که مو درۆکانت سپی ئه و هه نابت پشوم درژه ی جه وه ی بیر کردنه وانه پچه م به به 

  په مووچه نابت وهه  پشتی جه  که وه مه بده ش هه نه و الیه ئهر سه له رده ناچاریشم په
ی ڕزگاری  وه نت دژی بزوتنه ان یهکارت  به کارانه واشه ی چه شوه هو ب وهکانی گرتو دۆڕاوه

و  سپاردوون به؟و کش؟؟ ڕای؟ کن ئوه رک ڕوونبت که بۆ گشت خونه ی وه خوازی کردو بۆئه
 چی ژوودرژایی م تان و مامۆستاکانیشتان بهناب ستی جه به بسن و مه  هه رکه ئه

  . !!ن؟؟ ش چی بکه ندهئای تانوت له و؟؟ئه بووه
 یا   تابزانن من جنوم داوهڕز انی بهر ر چاوی خونه به مه خه ندکیان ئه  ههکانیشت جنوه 

  . کانت ریه تۆ و هاوده
مانکاتدا من تحدای تۆ و  هه م له تدا به که نامه کانی تۆن له  جنوه ک له ش کۆمه مه ئه 

کی دوور  یه من جنوم دابت ان وته  وشی من بنن کهک م یه که کانتان ئه وریه موو هاوده هه
  . نووسیت تۆ ئه ی که م جۆره  بهبی نووسینم نووسیبت ده ئه له
  : کانی تۆیه  جنوه ندک له ش هه مه هئ 
  

 + ڵ ئاژه + ڵ که + پنگ + شر + چ ملکه + نفاچی ئه + عسی  به کۆنه + جاش + پرست کۆنه
 + ر نانووسه + دز + ن زوڕناژه + گرگنروشی  ده + ربار ری ده نوسه + م ه هجاشق + ر وه جانه
 + نفالچی هاوحزبی ئه + نفالچی مانی ئههاو سا + نفالچی هاوسۆزی ئه + وار ندهخو نه

  ..  وهتدتیرۆر + فاشیست + ست بھه + نفالچی زمانی ئه
  
ی  وه بزووتنه من وبه ر به بهران  جنو به29   له  پک هاتووه وه ره ی سه واژانه سته م ده ئه 

ک  وت خه ته چی هشتا ئه هید که زار شه یان هه ئازادی خاواز کورد وڕبازی ده
نابت   جه وت که که ر ئه  ده وه شه لره، جنو فرۆش نازانیت یت و خۆت به هبک واشه چه

ی   ئیتر باسی نامهمتدا نووسراون ی دووه نامه نھا له  ته م جنوانه ئهری گرگنی یان من؟ نووسه
وی   له می پجنوتره که ی یه نامه  که وه مه که ران دنیا ئه  خونه  که کردووه متم نه که یه

وار  خونده  نه زانت ومنش به وار ئه ر وخونده ڕۆشنبیرو نووسه چی خۆی به می که دووه
ژۆو  ئاوه کان به یه گشت ڕاست وایه مشه کاران هه واشه ی چه  پیشه دیاره. !!؟؟ر ونانووسه

  ترو پاکترو ڕاستگۆتره وره کیتر پ گه خه ش خۆیان له میشه  ڕوو هه خاته  ئه وانه پجه
م من  به. النی شۆڕشگ  شۆڕشکانی گه کاران ودژه واشه چهلتووری  که  له شکه ش به مه ئه

  وه ره زی کردن بدۆزهب کی یه  وشه  تاکه وه مه که کانت ئه وریه جارکیتر تحدای تۆو هاوده
ر  گه  کاڵ فامیت ئاخر ئه  کهتدلمان  سه وه  ئهشم کافامیت ئه که. کانی مندا ناو نووسینه له
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 ی  تکه و جۆره کیتریش به الیه هدی ول کانی خۆتت ئه خنه ڕه ت به بیت هه کافام نه
  . تی بنووسی واکه  ڕه بوویت دژی کوردو شۆڕش کشه ده کاران نه واشه چه

سعود وشۆڕشی ڕزگاری  الل وکاک مه و دژی مام جه وه ته ڕیکخراونه ی که پانه و چه  ئه ئوه 
وردستان کتی نیشتمانی ک  باکی ناو یه وه هننه کارتان ئه  کورد بهیت وایه ته خوازی نه

تا  کتی نیشتمانی کوردستاندا و پرۆگرامی کوده ناو یه کسکن له تاکه ر به  سهبوون
 دژی س  وه نه ست پبکه ڕی براکوژی ده کیتری شه یه وله جه لن که ڕی هه و چاوه اڕشتووهتاند

الل  کیتی نیشتمانی کوردستان وپارتی دیموکراتی کوردستان ومام جه کی ناو یه ره بای سه
تی  تایبه به، کتی نیشتمانی کوردستان تی یه رکردایه سه شکی زۆر له سعود وبه وکاک مه

و  ن به ست بکه  ده وه کتیه ناو یه  له اللن که ڕزمام جه  مردنی بهمای ته ی خاوتان بهیا ه به
دی ئیتر پویست  ته رگیز نایه وهه ونی حوشتره ش خه مه م دنیابن ئه به، تان تایه کوده

زری  س تۆزک هه رکه هه، وماوی کورد بگۆڕن و لقه کی ساده خه زیاتر خۆتان له وه ناکات له
ر  کانی سه په اک وچهکانی ناو چ په و چه کانی ئوه س نووسینه بت به تی هه اسهسی

م   ئه گات که  باش تده وه ورووپا بخونته پی پرشوبوی ئه ندک چه کوردستان پوست وهه
الل  مام جه رکیان وله فه  نه تاکه  له کتی جگه تی یه رکردایه سه  له ی ئوه کشانه ر هه خنجه
راتی کوردستان رتی دیموکپا له کتی نیشتمانی کوردستان ی یه زۆرینه سعود وله کاک مه وله
و چی  ره کانی کورد به وت ماورانیه تانه و ئه ی چییه که رۆکه گشتی ماناو ناوه به

ڕی براکوژی  ری شه ست پشخه ش بوون سونبل وده ر ئوه م هه رده هه رن وه ک به یه ئاراسته
پاندی  پناوی سه هن ول ی پبده وت درژه تانه ن ئه ر ئوه کوردستانداو ئستاش هه بوون له

کوردستان  له و نه یه ڕه و باوه ی ئه کوردستان گگه  نه تدا که قه تکی نامۆی سه ئایدۆلۆژیه
بیری  ش له مه کوردستاندا ئه بکات له شه توانت گه ش ئه  ئاینده له ونه ی کردووه شه گه

  ر مایه تان ههمووجارک ک هه نجامی وه ش ئه مه و ئه ڕت هیچیتر نیه پاندن تپه خۆسه
  . ن که  ئه پووچیی ل درونه

-1. ران  پش جاوی خونه مه خه رنج ئه ک سه  کۆمه وه ره ی سه م ڕاستیانه لماندنی ئه بۆسه 
کانی ناو  په چه ی و وتارانه و سلوک  ئه ؟ ئایه ناو خر خوازه ڕکراوی چاک ڕکخراوکی به

سعود  رۆک مه تیش سه تایبه وبه ڕزگاری خواز کوردی وه دژی بزووتنه  وه کاته چاک بویان ئه
و  یه رانه گرتنی درووست که خنه ڕه کتی بانی وپارتی ویه الل تاه رۆک مام جه بارزان وسه

  یه  یان جنوی دووژمنکارانه وه خنه رنج وڕه ی سه  خانه چنه ی چاک ئه و جنو و بووختانانه ئه
  . ی ئازادی خوازی کورد وه تنهر بزوو سه ک له گایه به یت کچک بکه

 کی ترمدا وتوومه ش له کهکیمن جاروهی  مه کانی ناو چاک ئه په  چه ه ب  وتارن  یکه  ئه ئ
  . !!ک ڕکخراوك خرخواز؟؟  نه ڕخوازه وتاری حزبکی شه ڕه
 جنو   دووساه  زیاتر له وه سایتی کوردستان پۆست ئه ر سه  له ی که پانه و چه ئه_2 

گشتی ومام  ی ڕزگاری خوازی کورد به وه ستن بۆ بزوتنه به ه  ودرۆو بووختان هه وه خشنه به ئه
کتی  رس بای شۆڕشگی ناو یه تی وهه تایبه سعود بارزانی به بانی وکاک مه ال تاه جه

تی  رکردایه  سه ر له فه ک نه  یه  تاکه له  باکیان وجگه تاکه  له نشتمانی کوردستان جگه
ر جنو   به ته ڕزگاری خواز کوردیان داوهی  وه موو بزووتنه ئیتر ههن   جنوی ناده کهکتیدا  هی

  . گشتی پارتی دیموکراتی کوردستان به تی تایبه بهرزان وبازاڕی  ی هه وته
  گرت ڕایان هناوه م ئه ه ستی قه ی ده وه وروپاو ئه  ئه  له یه پی پرشوبالو هه رچی چه هه-3 

ی  سعود وزۆربه الل وکاک مه مام جهوموو پارتی  کتیوهه ی ناو یه و س باه هدژی ئ
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کتی نیشتمانی کوردستان درۆبووختانی  تی یه رکردایه ب سیاسی وسه کته ندامانی مه ئه
  .  وه خشنه وا بنوسن وجنو ببه ناڕه

رزان وجنو   و ههی سوک  کانن وته  دۆڕاوه په ر چه و وڕۆژ هه ژوورکی پاتاک دا شه له-4 
 ی رگه پشمه  بهر  رانبه  بهو  ناوم هناون وه ره سه  له ی که نانه سو الیه و که وه به خشنه به ئه

  . ستی کوردستان ر ده سه گیان له
ند تووندوو تۆڵ  یوه ک وپه یه باون له کی دانه یه  ناوم هناون زنجیره ش که پانه م چه ئه 

  . !!؟؟ یه  هه وه و خۆیان پکه وڕاسته
ی ئازادی  وه ر بزووتنه سه  له کردووه کانی ئوه ترسیه  مه ستمان به  هه وه وانگه م ڕه  ئاله ئمه 

رزانتان  ی هه ین ودرۆی چنراوو وته که کاتان ئه تی درۆبووختانه مان ودژایه که له خوازی گه
پناوی  ترسین وله ستکی پمه  ده  ئوه ستمانکرد که  هه  ئمه وه مانه ئاله.  وه ینه که سپی ئه

م الریتان  رده کی دۆڕاودا هه پاندنی ئایدیایه پناوی سه سکی خۆتانداو له ندی ته وه رژه به
الی   له  گرنگ بووه وه نھا ئه ته، قوربانی ن به یشی بکه واکه  ڕه موو کوردو کشه  هه بووه نه

کورد دا  یی وه ته ربای نه سه ون به کهر ڕۆژکیش سه  بۆ کاتی وتاکه تان که و مامۆستا که ئوه
ستان  دا ده و پناوه له، ن یارانی خۆتان بکه خوازو نه وه ته کوڕانی نهو رگه پشمهچۆی  وقو قه

خون ڕشتنی   له کردووه و درغیشتان نه رزانترین درۆبردووه بۆ ناشیرین ترین بوختان وهه
ت  ربه ی شه ڕه  که ن به که  زیاتر خۆتان نهش مه  له  باشتره هیچ بوارکدا بۆیه کورد له

  . گوناحن  ئایکه  نووسیومه رتاوه سه ش له ربۆیه هه، کان ستیهڕ له
ن  کانتان بده ه شۆڕش  کوردو دژه  دژه  کرداره  به کان درژه  دۆڕاوه په ی چه ر ئوه گه ئه 

ران  وی خونه پش چا  زۆر ڕاستی بخینه وه گه  به بهش زیاتر  همان لهناچارین 
  . ردیشومووک وهه

  ..  سه  کورد به خۆش ودژه روون نه ی ده می ئوه  بۆ وه  تائره بۆیه 
  

  تاح جمال فه
28/11/2005  

  ن نده له
    
   
    
  


