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  سريوان كارواينسريوان كارواين ....  .... !!تتسةن تائي فةتواي بةردباران دةداسةن تائي فةتواي بةردباران دةداحة

 و ، تاريكبرييئاسيت كؤنةپةرسيتذؤشنبرية عةرةبةكان بةناو هثنثك لة 
هيچ كاتث گةيل كورد   ئازادييويسيتنامرؤضانةي خؤيان بةرانبةر بة 

 تووشي وشةي  شوثين خؤيدام ذووةوة و لةشارنةوة بةتايبةيت كة لةنا
 دةپةيضن، ئةوان لة يي دصي خؤيان ذاست بة زماين ئةوانئةوسا. شايستة دةبن

ي كوردةوة دةيانةوث -ذثگاي فةتواي بةردبارانكردين خاتوو ضينؤس فايةق
ئةوان دةيانةوث هةروةكو كيمياباران و .  بةردباران بكةنذؤحي نةتةوةيك

 ويدا زة لةگةص پانتايييهةزاران دثهايت كوردةواريتةختكردين باآلي ئةنفال و 
  . يش خبةنة ژثر گصةوةئارةزووةكاين كورد

  دةتةقثتةوة ودا، موختاركوژانة بةذووي خؤيدا- ؤس لة ئاسيت وشة گذدارةكاين ضين تائيحةسةن
فةتواي بةردبارانكردين ضينؤس فايةق  ذاي گشتيي سةردةمي پثشكةوتن و تؤذي ئينتةرنثتدا چاويلةبةر
ئةگةر حةسةن بيةوث هةر .  سةربةخؤييي كوردي كردووة داواي كة ئةو خاتوونة بةو تؤمةتةي،دةدات

كةسثكي تري كورد لةسةر ئةو باوةذة بةردباران بكات، ئةوا باشترة فةتواي بةردبارانكردين نةتةوةي 
ئةگةر هةر كةس و اليةنثكي تري كورد ويسيت ناو دصي . ، بةصكوو باشتر ئاماجنةكةي بپثكثكورد بدات

  . انة هةصسوكةوت بكاتپياووونةي ئةو خاتوونة خؤي بةيان بكات، ئةوا دةبث من
گرثي دصي خؤي پذ لة خؤشةويستييةوة   و نةريتثكي بثخةوشي كوردةوارييةوةضينؤس بة هةستثكي پاك و

ذةوشتبةرزييةوة ئةوةي باوةذي پثية كة و دةكاتةوة و بةپثي هةموو پرةنسيپثكي ذؤژنامةگةري 
، نووسةري عةرةب ا دةدوثؤيانة لةگةص دؤست و نةيارانيد ذاستگسةرفرازيي گةلةكةيةيت دةخاتة ذوو و

 و  ئاگرحةسةن تائي ئةو مافةي لةاليةك وةكوو كورد و لةاليةك وةكوو ژن لث زةوت دةكات و بة زماين
ذةنگبث الي ئةم كابراية، هثشتا ژن ئةو مافةي پث نةدرث شثرانة بري . هةسيت بةرد وةآلمي دةداتةوة

شثريش شثرانة بةشةذ "و، " شثر كة لة دارستان هاتةدةر چ نثر و چ مث"ينؤس منوونةي بكاتةوة، بؤية ض
پثويستة ضينؤس ذاي گشتيي كوردي وةدةست بثنث و . ، دةنگي ژنانةي بةرز دةكاتةوة"دث و پياوانة دةمرث

  . هةموو كوردثكي دصسؤز و بةتايبةيت ژنان و ذثكخراواين ژنان پشتگرييي بكةن
ستةي، سياسةيت مششثربازي پةيذةو دةكات و بؤ ئةمةش داوا لة دةوروبةرةكةي حةسةن بةم هةصوث

ئةم كابراية هثشتا لة ساراكاندا دةژي و .  و گةلةكؤمةيي لةم ژنة كوردة بكةندةكات هاوسةنگةري بن
  . دةيةوث قووم بة چاوي مرؤضي تردا بكات

 دا ناسةپثنرث، چونكة زؤر نووسةر ولة كاتثكدا كة بؤچوونةكاين حةسةن بةسةر تةواوي نةتةوةي عةرةب
 تري عةرةب هةن داكؤكي لة مايف ذةواي گةيل كورد دةكةن، بةآلم ئةميش هةر  مرؤضيذووناكبري و

دةبوواية كؤمةصثك خةصك دژي ئةو  منوونةي ئةو ماصوثرانييانةي لةمةوپثش بةسةر كورددا هاتوون،
باشتر نةبوو ئةم نووسةرة عةرةبة و .  دةنگنووسةرة عةرةبة اتنايةتةهةصوثستة پذ لة قينةي ئةو 

هاوكاراين داواي بةردبارانكردين ئةوانة بكةن كة بةرپرسيارثتيي كؤقةبرةكان و بثسةروشوثنكردين 
  سةدان هةزار مرؤضي بثتاوان و منداصي بثنازيان لةئةستؤداية؟
 دةنگي ئةو خامنة  خؤذاگريية، بةرگري ودةنگي ضينؤس فايةق دةنگي نةتةوةيةكي لةمثژينة و شاخي

كاين ضينؤس  بةنرخة دةنگي سةدان هةزار دايكي جگةرسووتاو و ذةشپؤشة كة بؤ وشة،سةربةرزة كوردة
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 و ثكي كوردة كة جةسارةت ناكةن ذاشكاوانة دةريبذن پياوذؤصةكانيان بةخشيوة، دةنگي دصي هةموو
  .  بصندگؤيانةضينؤس
2004 .12 .01  
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