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  تاح مال فه جه. . .. !له شاری سلمانی یاخی بت؟ نھا نج ته بۆچی گه

  
رو ڕۆشنبیری   الوانی تکۆشه  به وه بت ئه مان ئه که ی باسهی قو ی بچینه وه پش ئه

ک   وه ی کوردستانی باشور نه وتووه ر پکه  سه  تازه  بچووکه واره و قه  ئه کوردستان بم که
تکی  وه ک هیچ ده وه و نه وروپایه تکی ئه وه ک هیچ ده وه و نه یهمریکا تی ئه وه ده
ری  رانسه تکی سه وه ک هیچ ده  وه نه  وه ک توورکیایه وه ک ئران و نه وه و نه بییه ره عه

ت  وه تای ده وه  له وانه  هندک له چوونکه. خشرابت تی پبه وه ڕی نوده  باوه  که جیھانه
ترسی  و نه ره سه می میللی یان له سته  ئستا نهتن و وه ده درووست بوون ووان  ئه یه هه

ی  که رسییهت ردوو مه ی کوردستانی باشور هه واره م قه به، یه ناوچوونیان هه و له وه سینه
گشتی والوان   نابت کورد به ناوچوون بۆیه ترسی له م مه ی میللی وههم م سته  هه ره سه له
ری  رانسه تکی سه سه ت وده وه دهل هیچ  گه باشور لهی کوردستانی  واره قهتی  تایبه به

  . . ڕووی ماف وهتد رکو چی له ڕووی ئه له  چیکدا دابنن ر یه رانبه به اندا لهجیھ
تی  تایبه  وبهداکوردستان کرت له نجان ئه یاخی بوونی گه وێ باس له و له  لره که یه ماوه 
الی   له رنجه  زۆر جگای سه ی که وه ئه،دازانکۆی سلمانی وخۆش له استهشاری سلمانی وڕ له

 . !!نجان یاخی بن؟؟ زانکۆی سلمی گه تی له تایبه سلمانی وبه من بۆچی له
ی زانکۆی سلمانی  ناو یاخیانه  به سه و که پشتی ئه تک له ستی سیاسه دیدی من ده به 

وت بۆگشت  که ر ئه ده ر به ش در یازوو هه سته و ده ه ئ یه ی زانکۆی سلمانیدا هه وه ره وده
موو ئۆرگان   هه مه که من ڕووئه، ڕوونی دیاره  ئستاش به  وه زۆر ڕوانگه لهند  رچه ک هه الیه
  گشتی بچنه تی وکوردستان به تایبه کانی سلمانی به یاندنه زگا حزبی و ئیداری وڕاگه وده
پی دۆڕاو  نج بزانن باکی چه  گه200  یان ناچته ژماره کان که  یاخیه نجه رۆکی گه ناوه
ر   سه وه کوشه  ڕاسپراون وله کووه  له مانه ئه  که شدا دیاره مه به،!!؟؟ یان نا یه وه پشتیانه له

  وه الی خۆمه وسا من له بوون ئه کورد نه پی دژه  باکی چه ر به  سه وانه ر ئه گه ئه،گرن  ئه چاوه
رمی کوردستانیش  زگاکانی هه کی کوردستان ودامو ده خه هم وداواش ل که هپشتگیریان ئ

  . جبنن ن وبه ج بکه گشت داواکانیان بۆج به م که که ئه
م بۆچی ئستاو   به  بووهڕین  شاری شۆڕشو ڕاپه میشه توو قوربانی هه مه  شاری هه دیاره 
شاری سلمانی و   الوان له یه ردستانی باشور هه کو له دا که ستییه ر به سه و تۆزه  کاتی ئه له
و  مووجیھاندا هه  له  وتنه ی پشکه و پگه  زانکۆ بناغه  کهدازانکۆی سلمانی ت له تایبه به
ستی  ده  له!!؟؟کش چی وله یاخی بوون له،بت وێ یاخی بوون هه لهکاندا  وه ته موونه هه له

کانی  مافو ئازادییه هیدان له  خونی شه ی کوردستان له یان ساه ی ده رگه پشمه کوردستان له
مانای  له  وه ته ی دووژمنانی نه وه م دانه وه بژاردن و دیموکراسی له هه خودی الوان له

یا خونی ر ده  کورد به ی که مانه  بنهو ماناو له. مان که سته  بنده وه ته تی نه وایه ته پیرۆزی نه
یاخی ، وت کراوه مان زه که له گه   له وه ئستاشه و به یان ساه  ده  کهی و مافانه له، بۆڕشتووه
کانی  رۆزییه پی یاخی بوون له،ئازادی  له ک یاخی بوونه یه پوانه موو هه  به مانه بوون له

ی شاری   یاخیانه نجه و گه گشتی وئه ھناون الوان بهناوم  وه ره سه   له مان که که وه ته نه
  . !!؟؟مان که وه ته دووژمنانی نه  له پاپشتی کردنه وت یانه وت ونه بیانهتی  یبهتا بهسلمانی 

کانی  مافه واوی به ته بههشتا گای کوردی  کانی تری کۆمه مووچینه نجان وهه  گه دیاره 
یدا  اری پهی ئید نده دا گه که ی درووست بوونی دووئیداره ماوه  له دیاره،یشتوون گه خۆیان نه

  دیاره،رام بوو کراش ک حه موو واتایه هه ناوخۆی کوردستان کردنی به ڕی  شه دیاره، بووه
 هاتنی  بووه درووست نهزگای یاسایی  تی یاساو دامووده وه کوردستان ده تاکوئستاش له
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ر   سه وه یاساییهنی و ده مهزگای  بوونی دامووده نه شکی گرنگیان له کانیش به همو کوڕی که
بکات  موکوڕیانه  و که سیش ناتوانت نکوولی له و که یه موکوڕی هه  که دیاره، ووهی گرت چاوه
رپرس و  ر پرسی نابه ندک به می هه ر خه مته  بۆکه وه ڕته گه ی ئه که رچاوه ویش سه ئه

تی  بۆدوژمنایهوگشتی  کان به تی و ڕۆشنبیریه یه  ئیداری و ئابووری وکۆمه بوونی بواره بۆنه
 بۆداڕژراو  جۆرکی بارنامه  به وه مانه که وه ته ن دوژمنانی نه الیه رد لهکردنی کو

  مانه م ئه به. نی ومۆدرن ده زگای مه بوونی داموده بۆنه، وامه رده  به وه ئستاشه به که
مانی  رله په نگ بدات بۆ خودی کورد له چت ده بت نه  کورد هه نا که وه مووی مانای ئه هه

 یان  کانی کورده تییه وایه ته نه  جگای دیاری کردنی مافه مانه رله و په کاتکدا ئه له،ئراقدا
ر کورد  گه  ئه کانی کوردیشه ستدانی مافه ده  جگای له وه وانه پچه مانکاتدا به هه له
ر  گه  ئه کانی کورده نگاوه پی وهه هگوکردنی ج جگای پته،دا مانه رله و په بت له هزنه به
ر  هزبت هه دا ب  مانه رله و په ر کورد له  گه وه شه وانه پچه  به هزبت وه  به مانه رله و په ئه
کانی  ست دانی مافه ده پی کوردوله ق بوونی جگه  هۆی له بته  ئه مانه رله و په ئه
  . کی یاسایی یه شوه به
ی کوردستان الوانی کورد ی باشور ڕینی شۆڕشگانه تا ڕاپه و هه ده درژایی نیوسه به 

دووژمن ، بوون مانه ئاواتی الوان ئهمان  که له ستی گه ر به دوای سه بوو له ک ئاواتی هه کۆمه
مای  وله کان شه عسیه الق وسزای به ر شه  به ونه که کات نه زیندانیان نه یانگرت له نه

کرن  شبگیر نهیست بگیرو ڕ کان ده هرکارو ناوبازاڕ  سه چوونه کرن که بگیر نه خۆیاندا خانه
یدا کردنی   په ن که کانیان دابین بکه ی خۆیان وخزانه ی نانی ڕۆژانه تاکو بتوانن لوقمه

رکی الوان  ش ئه مانه ڕای ئه ره سه،دا مانه رده و سه موو ئه هه هرک بوو ل نانیش زۆر قورس وئه
شۆڕشی ڕزگاری  شدار بن له ی ناشاردا بهکان ڕخستنه و له رگه ک پشمه شۆڕشدا وه  له بوو که

ڕگای پیرۆزو   الوان شکیگرنگ له نسیپکی دیاریکراو به پی پره  به تی بۆیه وایه ته خوازی نه
جلو پوی شو  نانی وشک وبه بژاردوو به ئه تیان هه گایه پشمهورازو نشوی  هه پله
  هو بوونه رگ ئه ڕووی دوژمن ومه ڕووبهرمای سوری هاوین  گه بهی زستان و رماو سۆه سه به
  باتیان درژه یاندا خه که و نیشتمانه وه ته  ئازادی نه ڕبه پناوی پیرۆزی بیرو باوه له

  دا یان له ست ئه ده  گیانیان له وه القه م شه ده عسدا الوان به کانی به زیندانه یان له،دا پئه
  چوونه  ئه وه رزییه ر به سه رکوک به ی که هیئ بوو غرب و هه کانی موس وئه سابخانه قه
 قوربانی  کرده کان وگیانی شیرینی خۆیان ئه  فاشیسته عسییه ی به تی سداره می په رده به
کانی  وتنه رکه ونی سه  هه بووه بوو  ش وانه ر خونی ئه هه،یان واکه  ڕه یشتمان وکشهن

کان دژی   یاخییه نجه ناوی گه ندک به ستا ههئ که.  وه وته ڕینی لکه ی باشور وڕاپهکوردستان
. ستاون هیدانی کوردو کوردستان ڕاوه مووشه می خونی هه رهه کانی کوردو به موو پیرۆزیه هه
  . !! کراوه؟؟ ج نه واوی جبه ته کانی الوان به  مافه ۆچی چونکهب مه ئه
گای کوردستانی باشور  کۆمهکانی  مووچینه مافی هه   وه مه که م و دووپاتیشی ئه من ئه 

ر  به ی کوردستانی باشور له واره  هشتاو قه مووکووڕیش زۆره که واوی وه ته  به لمنراوه سه نه
مووشت   فریای هه ندکیان کردووه هه م به  ئاماژه وه ره سه له کان که م وکوڕییه زۆربوونی که

ی  وه ک ئه  یان وه  پویسته ی که وه ک ئه وههشتاوتوون  که س نه مووکه ههکان و مووچینه ههو
نھا   ته وه م ئه به،بت بۆمان بکرت  و ئه مافمانه ی که وه ک ئه  یان وهکرت ڕوان ئه چاوه که

ی  ماه بنه مافی وه موانه روی هه سه له  وه کو ئه  به موکوڕی تدایه  که که  مافی الوان نییه
یان  م ڕۆژه ئه ی که وانه کانی شاخ ئه  کۆن وماندووه گهر کان مافی پشمه رزه ر به  سه هیده شه
دی  بهکانیان مافهکی  دا یه  سه مانکردووه هشتا له که له شی گه دیاری پشکه به
ترین  وساوه کانی کورد چه درژایی شۆڕشه به  کهتان وژنانی کوردستان مافی ئافره، هاتووه نه

 مافی  وه،تکشانی کوردستان حمه زهوتیاران وج مافی  وه،ڵ بوون رکترین چینی کۆمه وپ ئه
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یان  درژایی ده  بهتی رگایه شۆڕش وپشمهرکی  ئهموو  هه کانی کوردستان که شینه گوند نگشت
   الون که ئستا یان پیرن یان پیره زاران الوی کورد که مافی هه، وان بووه ر شانی ئه سه ساڵ له

هۆی   به ندامانی کوردستان که م ئه مافی که، وهست چو ده  خوندنیان له وه هۆی شۆڕشه به
مافی ، ست داوه ده شیان له ندامکی له ئه ندامك یان زیاتر له  ئه وه مانه که وه ته ی نه کشه
دام  هۆی سه  به مارۆی ئابووری که ر گه به نجانی کوردستان له الوان و گه زار له یان هه ده

یان ری  روه هۆی نیشتمانپه یان بهدستان دانرابوو ر ئراق وکور سه  له وه یه که وڕژمه
مارۆی  کانی گه درژایی ساه  به ج هشتووه هۆکاری جیاجیا وت ونیشمانیان به به

  نجانه وگه ی ئه50 %  له خوکردووه کی کوردستانی باشوریان به ی خه نیوه ئابووری زیاتر له
کانی  ر سندووقه  سه چنه واو ئه جۆشو خرۆشی ته  ئستاش به گرتووه ر نه ریان وه نابه مافی په

کوردو  سیشیان یاخی نابن له ن که ده نگ ئه  ده وه رجی خۆیانه و خه پاره نگدان به ده
  . نگدان ده لهواکانی و ڕه مافه

میان بۆ  و دوژمنان ده ترسی دایه مه مان له که وه ته وای نه ی ڕه  کشه کاتکدا که  له بۆیه 
 کوردو   کورد له پی دژه  پویست ناکات باکی چه وه ته مان کردووه که وه ته ی نه قوتدانی کشه

ی  کانی شۆڕشی ڕزگاری خوازانه مووپیرۆزیه بت وهه وه کان ڕاسته  شۆڕشگه نه الیه
مان  که له گه  له گه هکاندا د  ناسکه گشت کاته وت له  ژر پرسیارو بیانه نه مان بخه که وه ته نه
ڤزیۆنی  له ک ته ک وه هیچ جۆرک گوشیان لبگیرت نه  به  که ش تاوانه مه ئه .ن بده

زوی خۆیان دژی شۆڕش  ئاره و به ر شاشه  سه  هنابوونییه10/12/2005وی  کوردسات شه
جۆرک  به،دوان  ئه730بژاردن ولیستی  مان ودژی هه که له کانی گه تییه وایه ته نه ومافه

ڕاستی  ر پشت به  سه ڤزیۆنی کوردساتیان بۆخرابووه له واوی ته ته بهیال خان  ن له الیه له
وای  ی ڕه شهبووبت و هشتا دژی ک سک خری نانکی بۆکورد نه  که پویست نییه

  می ماوه ند ڕۆژکی که  چه بژاردن دا که ی هه  ناسکه وکاته م له تیمانبن به وایه ته نه
ش  مه ئه،ر پشت  سه خۆشو تکدراوانه بخرته رون نه  ده سه و که رگا بۆ ئه بژاردن ده بۆهه
  . !!؟؟ ره ده ھان بهتکی دیموکراتی جی وه ر ده سای ههیا له
رکوک   شاری که وه  ئه  شاری دهۆک زانکۆی لیه وه  ئه زانکۆی لیه ولر   شاری هه وه ئه 

ری  دا من زۆر سه لره!! ت؟؟ب کو سلمانی نه م بۆ زانکۆی هیچ شارک وه  به زانکۆی لیه
 بۆ خودی  و پرسیاره می ئه  وه  بۆیه وه مه م زیاتر درژ ناکه که شنم وباسه ران نایه خونه
  . . !!جدـم؟؟ ڕز به رانی به خونه

  
  جمال فتاح

10/12/2005  
  ن نده له

     
   
  


