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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه. . . . ک سواتک سوات  شکهشکه  ران کهران که  بهبه  بخهبخه  ش لهش له  مجارهمجاره  ئهئه
  تی جیھانی ڕۆژنامه تابه  به ری ئازاده گه  جیھانی ڕۆژنامه سانی ڕۆشنبیر ئاشکرایه ک الی که  وه دیاره
متر   شتک که ڕه ک الپه یه کوردستاننتدا به رکوکی له شاسوار کهوی نا رک به کان براده لکترۆنیه ئه
می  ر وه گه  ئه  چونکه وه مه مشی بده ر وه زانی هه م نهن شایا من به که کردبوو ی ک وڕاوههند
بۆی وفر   وانه بته  ئهش وه کانی بگرم ئه درۆبوختانه ج له بی وبه ده ی ئه خنه بت ڕه  ئه وه مه بده
 ناگرم میشی هه هه  وهیچ به وه هدای مکم نه هیج وه  بۆیه کودایه کانی له ی نوسینه ه هه  کهبت ئه
  . بابۆخۆی بتچی بت  بۆخۆی  کیش ئازاده خه

کانم  یخانه رخۆشی مه ر سه گه ئه-ر ب ئیمانم ر ب دینم گه گه ئه (ر موت فه مر ئه یامی نه خه 
  ) . یزانم خۆم ئه م که وه ر ئه منیش هه-گات  من تئه نگک له ڕه س به رکه هه+
ق  ناوی فه کیکیتر به ق یه  فه وه ته داوه م نه ناوهرکوکی  وشاسوار که می ئه وه  کاتک که 

ینی  بۆنوس وه ی پاک بووبته که مه ه ی هیشتا زمانی خۆی وقه وه ب ئه زانی به سنه ی که لهإبدو عه
  . ی نوسیوه ش دو نیوه م شه کوردی ئه

  
  . . . ؟ وه دایه  نهرکوکی می شاسوار که تاح بۆوه ماڵ فه رێ جه ئه

تکی  کاتک بابه، تاحی البو بت ماڵ فه ندک نھنی کاک جه رکووکی هه چوو کاک شاسوار که پده
  رپرسه ی به جه کمه ناو چه بوو له ڕه ژر به ی له وه ئه، تاح نووسی ماڵ فه ر جه سه  ئامزی له خنه ڕه

یی  ده، ی ل بی و جقه نقه، ڕه ر به  سه  بۆهنایهمووی  گرتندا بوون هه نۆره له، ور کان هه حیزبییه
زانت  ک ده ت کوته  ده یه مه ئه، و م وئه  بۆئه وه نوسییه می ده ل وه سه به،   نییه ماه و کاک جه ئه

تاح و شرزاد شوانیت  ماڵ فه ی قاسم وجه رکوکی چۆن کونیه ریم شاسوار که ئافه،  کویه قناغ له
  . یت  بۆ ئاشکرا بکه مان شوه هه شمان به دیکهندکی  ی هه  داهاتوودا کونییه ادارین لههیو، ئاشکراکرد

  
ق  ی کاک فه ره وبراده  ئه زانیوه  باشی نه ئایکه بم  واره خونده  نه ره م براده تا به ره بت سه ئه 

  . ی بۆئاشکرابکات کونیه  که ستووه پشتی پبه
 13ن بزانن  بده وه ره ی سه ش دو نیوه م شه رنجی ڕنوسی ئه  باش سه ڕز ئوه رانی به خونه 

و  ی ئهم م من وه به، بی ده ڕووی ئه ڕووی ڕینوس وچی له  چی له رچاوی تدایه و به وره ی گه ه هه
  . تب فرنهنوسین تبگات و ر واله ش هه یه ق م فه  ئه وه با مه  ناده نه هه

زمانت  ردابیت گه شی له هنوک توو هه رێ مارخراب ئه ئه، نوسم زمانی خۆی بۆئه ی به نده وه ر ئه من هه 
ش کوردی نازانیت  نوکه تو هه بت ماموستا ئه دهو کونوسیت   نوسین وموسینی چ ده وه تهیبوو پاک نه

دیسانی خۆت ناخونی  فتی حه مزگه ی مارخراب لۆ لۆخۆت یان له نوسی هه رام دیتو نوسینان ده به
  . . نوسین وموسین  له زی چت داوه  کن په ک جاران ناچیه یان وه

 بووم  رگه نھا پشمه  تهمنی مندا وخوندن نیدا دوای ته مه موو ته هه مال له م جه کۆتاییدا ئه له
 ڤاڵ ۆمن یان هه خیت یان قوتابی که نابت باسیان ئه جه ش که انهرپرس وبه زۆری ئه ره ی هه زۆربه
من  ڕیگای کوردستانیش له،  نییهرپرسکی کورد گرتن بۆالی هیچ به ره سه  پویستم به بۆیه، رن وبراده
   نیهس هیچ که پویستم بهدنیاش بن من ، س نییه ی که ت نامه عوه ده  وپویستم به خراوه دانه

  . بت م نه که له ی گهنوت ر که  سه هچ شتک نیه چاویشم له
وار بیر   خونده ی کۆلکه ک ئوه وه م که که ش ئه وانه موو ئه رکوکی وهه تحدای تۆو شاسوار که 

تی مندا وردترین  رگایه باتوو پشمه  ساڵ خه30ی  ماوه ر له گه یشتوون ئه من گه له  ه هه به و وه نه که ئه
کتان  یه گه ر به گه م ئه که ان ئهتحداشت که،  بینوسن وه  لزیادکرنو درۆکانیشتانه ن به به خاڵ شک ئه

  رزه ندیل به ی قه کو لوتکه رم وه  سه چونکه، بن ری نه  ده رمه ڕی شه وپه  ئه وه  ئه یه وه سته ده به
  . م که  تحداتان ئه وجۆره  به  بۆیهم که له ری وگه روه ی نیشتمان پهئاست له
  . . !!ک سوات؟؟ شکه هران ک به بخه م له  ئهر به ی بخه ئوه  به بۆیه 

  جمال فتاح
      ن نده له 7/11/2005


