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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... دیدی  مهمه  گوڵ محهگوڵ محه  هیواهیوا  مک بۆمک بۆ  وهوه. . . . . . نگننگن  بهبه  دهده  کهکه  ئایئای

  
 بن ناوی  له وه ته سایتی گومانلیکراوی ئیتعاتپۆستدا وتارکت بوکردووه له
ی  وانه ی ئه وه م دانه ر وه سه  ی بمه وه پش ئه) !ین که  بیریان ده ی زۆر زوو له وڕووداوانه ئه(

تی کوردستانی  تۆ کوردکی خۆرهه  که وه بیر بنمه بهت  وه بت ئه ون ئهکاوژت کردو
ری  سایسه م باشوری کوردستان له به،  بووه ی ڕزگاری نه که  میترکی خاکه هشتا تاکه که

تی سیاسی  ردایهرک سه گشت الل سعودو مام جه ستان وکاک مهی کورد رگه هزی پشمه
ی  که م خاکه رجه وه نزیکی سه ڕیوی کوردستانی باشوره ی ڕاپهر ماوه کوردستانی باشورو جه

و   بنکه بووته  که  کوردستانی باشوره وه ئه،  ر ڕگای ڕزگار بوونه سه  له شی ماوه وه و ئه ئازاده
تی سیاسی  رکردایه سه  وه کانی تری کوردستان وئه م کوردی پارچه رجه ی سه گاو قه پایه

و  ی ئران وتورکیه که هزو پچه  به دوژمنه موو هه و رچاوی ئه به هب  که کوردستانی باشوره
کانی  ی گشت پارچه رگه تی سیاسیو هزی پشمه رکردایه ی سه ئاشکرا داده  زۆر به سوریاوه

ی ئران  هزه  به خته ر سه  سه وگشت دوژمنه ی حسب بۆئه وه ب ئه دات به تری کوردستان ئه
نھا  ته وه ت ئه ک خیانه  نه ته هامه تو شه  جورئه مه نگ ئه به کاکی ده ،ن  بکهوتورکیاو سوریا

، کان نابینت نگی خۆتان چاوتان ڕاستیه به ران وده ر خاتری داگیرکه به له نگن که به ی ده ئوه
  . ن ژۆ نیشانبده ئاوه کان به وت ڕاستیه تانه یان ئه

ی کورد  وه ته  دوژمنانی نهکان و کۆنه وجاسوسهکانی جاش سواوه  کۆنه وانه یان دیتو قه 
جاشک  ر کۆنه ک هه یت و وه که زن ئه یلولی مه ی شۆڕشی ئه کسه نه  باس لهو وه جویته ئه
نگکیتر  به رده ک هه نگیش وه به  تۆی ده شیان دیاره مه بۆئه، یجونیت تاڵ ئه ئاشبه به

کانی دۆستو دوژمنانی  ونوسینه نز ی مهیلول ڕشی ئهۆلی کوردو ش وار نیت ومژوی گه خونده
نی  می بۆگه ده ر له  هه  بۆیه وه ته خوندووه نهی شۆڕش  کسه ر شۆڕشو نه سه لهلی کوردت  گه

، ژۆ فرکراویت ئاوه کان به تیهس ڕا وه یلوله ی دوژمنانی کوردو شۆڕشی ئهران جاشو نۆکه کۆنه
  مه رده وسه مریکای ئه تی ئه رکردایه سه تی به وه پیالنکی نوده زن به لولی مه ناشۆڕشی ئه ده
ی   وته  پوپوچانه و وته ئه، تای کردبت ک ئاشبه ناوچو نه لهمانیان کرد  که له گه له که

می  ده مان به که له وای گه تی شۆڕشی ڕه ڕابردوودا بۆدژایه له مان بوو که که له دوژمنانی گه
 ی ک ئوه روه انیان ئوسپارد ههگوکانی خۆی له قه جاشوجاسوسو خۆفرۆشانو ئه

  . ئستانگو به ده
رۆک   سه چونکه، ی ده م ئه ه قه خۆش له تو نه قه سه لی کوردستانی باشور به یان تۆگه 

ر   هه لمنم که یسه شیان من ئه مه بۆئه،  بژاردووه رۆکی خۆیان هه سه سعود بارزانیان به مه
لی  ک گه  نه ته قه خۆشوسه  نه وه نه که ک تۆ بیر ئه وه  کهکانت وریه تی تۆ هاوده قیه نھا ئه ته به

م  رجه نھا کوردی کوردستانی باشور کوردی سه ک ته  نه چونکه، کوردستانی باشور
خۆشو تاوانبارو خۆفرۆش چاوی  رون نه نگو ده به سانی ده که له کانی کوردستان جگه پارچه

نابی  جه  ته چاوی هیواو ئومدیان بیوهتی  یبهتا  به ی کوردستانی باشوره واره قه هیوایان له
مانترین  رو قاره فاترین ڕابه وه و به رکرده ک ڕاستگۆترین سه  وه  کهسعود بارزانی رۆک مه سه

مان  که ته خۆیی نه ربه ک جاری ڕزگاربکات وبیاری سه یه مان به که وه ته  نه رگه پشمه
  . ،  ش زۆرنزیکه وڕۆژه ئه نت که یه ڕابگه

کاک  له جگه هار. . . . . . . ک تدا وه وتاره ناو م به خۆش هاتویت له ی نه ک وڕاوه یان وه 
د  مه ڕزدار کاک محهمانی کوردستان و رله پهکتی وپارتی و الماری یه الل په سعود ومام جه مه

. . داخی وهتد ره نیستی کورد مھابادقه فمه ی میناو ژنه دنانی حمه کاک عهحمودو  حاجی مه
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وتوی  رکه ی سه تی کشه ران بۆدژایه ی داگیر که ڕاسپارده  له  من جگه م وڕاوانه  ئه داوه
  چونکه، هیچیتری نابینم تی سیاسی کوردستانی باشور به رکردایه کوردستانی باشورو سه

  ی جگه که که مه ئه  به  شۆڕشگه تیه رکردایه کانی کوردستانی باشورو سه وتنه رکه سه
 تی هیچ کوردکی دسۆز تایبه سیک به گوکانی هیچ که  له قه منانی کوردو جاشوئهدوژ له

  . ی ناکات واکه ڕه تی سیاسی کوردستانی باشورو کشه رکردایه تی سه دژایه
وی خۆپیشاندانی  الر ئه که له  وه یته ده وان لئه ک قه الر وه ی که که یان جارکیدی ڕوداوه 

کی  یه ی گۆڕی بۆئاراسته که شی خۆپیشاندانه وه الر بوو ئه فی که هر شه کی به  خه کردووه
الر بوو  کی که ر خه  هه وه رنگاریان بووه شی به وه الر بوون ئه کی که رخه ناشارستانی هه

فیتی  نابت به  جه ویستنیه هیچ پ الره ی که کی شارۆچکه کی ناوخۆیی خه یه  کشه واته
الرو  کانی که رگه ک پشمه  تۆناتوانی وه یت چونکه  بکه وره الری گه کی که خه دوژمنان له

ر ڕۆژ داناو  سه ویان له یان ساڵ شه ده ی که وانه ک ئه وه، الر بیت کی که رمیان دسۆزی خه گه
الر  کی که ئستاش خه. رمیاندا الرو گه کی که ئازادی خه پناوی خشی له گیانی خۆیان به

ر  سه تن چارهش ک گه یه لهکگرتن و یه لهی گفتوگۆو گوێ  شوه بهکانی خۆیان  توانن کشه ئه
  .  نابت نیه ک جه کوخای وه ن پویستیان به بکه

م   ئاماژه وه تاشه ره سه ک له  ڕزی خۆت بگریت وه م پم باشه که  ئامۆژگاریت ئهلردا 
رانی  ک ڕۆشنبیران ونوسه  وه تی کوردستانی ئمه نابت کوردی خۆر هه  جه بۆکردووه

نوان  ت له تی سیاسی کوردستانی خۆرهه رکردایه ڕای ناکۆکی سه ره کوردستانی باشور سه
 یان رتی کرکارانی کوردستانی تورکیه کانی پا م وکۆڕیه  کهکانیان یان مو کوڕیه کهخۆیان و

م  رجه نجی سهر  سهم تی کوردستانی خۆرئاوا به رکردایه  سه کانی موکوڕیه وکه ه هه
  ڕگان کانیشبده کوردیه تا سایته اندنو ههی سگاکانی ڕاگه و گۆڤارو ده وگشت ڕۆژنامه ئه
کانی  پارچه کک له نیكی سیاسی یه کی سیاسی یان الیه تیه سایه ر که سه ین له خۆمان ناده به

ی  ندک ئاماژه  هه له جگهربین  کیش ده یه وشه یان تاکهین  دک بنوس تری کوردستان تاکه
ری کوردستانی  نابیشت نونه کیتر جه الیه له. نوسرت  ئه وه ڕزه ویش زۆر به وخۆ ئه ناڕاسته
کیتر  الیه له وه . وه ش ناخونریته سفری پاش فاریزه کو به ر نیت به ک نونه تنیت نه خۆرهه
ی کوردستانی باشورو  کانی تری کوردستان دژی کشه ی پارچهک کورد تۆ یه  له جگه
،   کانی کوردستانی باشور نیه  شۆڕشگه نه تی سیاسی کوردستانی باشورو الیه رکردایه سه
کی دۆڕاو  ک خه ی گای تای کۆمه نابیشت گای تای خۆت تکه  جه دیاره که

ک  موویه ی کورد هه وه ڕای ئه ره سه،  دووهخۆش کر رون نه جاشو پاتاڵ وده وناشۆڕشگو کۆنه
ن وهزی  تی سیاسی وپارتوالیه رکردایه ک سه یه رپارچه م هه  به یه وه ته ک نه و یه پارچه
کیش  یه رپارچه تی سیاسی هه رکردایه کانو سه نه و الیه یه  ههان خۆیخۆیی ربه سهو  رگه پشمه

  و له نسیپه وپره  له ی تۆ دووره وئاکاره  ئه بۆیه.  یه ستی خۆیان هه ربه سهنسیپک  پی پره به
کیتری کوردستان  یه کاروباری ناوخۆی پارچه  له ردانه ست توه مان وده که وه ته نی نه وه رژه به
  .  یه و سزای یاسایی خۆی هه یه ه پی یاسا هه ش به مه ئه
  ستراوی پوپوچت نیه به و ههپوپوچی  ک تاککی کورد مافی نوسینی وته کیتر تۆوه الیه له 

  ت نیه وه یان مافی ئه، تی سیاسی کوردستانی باشور رکادایه  پاڵ سه یته بیده تی که تایبه به
و  مانه که وه ته  سونبولی نه تاکه  کهمر فابارزانی نه رۆک مسته ستراو دژی سه به درۆو هه که

دایت  وئاسته تۆ له  نه چونکه، نما که وه ته شکی زۆری نه  جگای پرستن بۆبه ته بووه
  بۆیه، یت که تۆ ڕیزیان ئه ی که وگشت درۆو تاون وبوختانه  ئه ندی کوردیشه وه رژه به له نه وه

  . یت ی خۆت پت درژبکه که ڕه  بهد قه  به پم باشه
  نه وای کوردستانی باشورو الیه ی ڕه کانت بۆکشه وریه تی تۆو هاوده کۆتاییدا دژایه له 
پناوی  ی بۆچی و؟؟له که وتووه رکه  سه  سیاسیه تیه رکردایه کانی وسه  شۆڕش گه یاسیهس
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گشت  کاتکدا کوردستانی باشور له و له م کاته  بۆله ڕاستیدا جگای گومانه چی؟؟له
نھا  ردا هاتبت ته به کی به ر پشویه گه کورد ئه وه  وتووتره رکه کانیتری کوردستان سه پارچه

تی کردنی   ئیتر بۆچی ودژایه یه وه ی کوردستانی باشوره رچاوه  به وتنه ر که وسه ههۆی ئ له
  ستراوه به ودرۆو هه ک له مان کیتر که که وه ته دوژمنانی نه  له جگه پناوی چی؟؟وه  له ئوه

 درۆ  خۆ نوسینه تانوێ ڕاسته  بتانوێ ونه بۆیه. گرت ر ئه  وه ی ئوه پوپوچانه
ی   خانه ونه که مان وخۆشتان ئه که له تی گه ی دژایه  خانه چته کانتان ئه وهسرا به هه

ران  ڕوانی نۆکه رنجامک چاوه  چی سه واته. مان که وه ته تی بۆدوژمنانی نه رایه نۆکه
  . . .  یه ڕوانی ئوه ش چاوه وه رئه وخۆفرۆشانبکات هه

  جمال فتاح
20/9/2005  
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