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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه. . . . . . رئرئ  بهبه   له له  کورد تاوانباری زۆرترهکورد تاوانباری زۆرتره

  
ردمک  ر سه م وهه رده بات هه یانساڵ خه درژایی ده لی کورد به درژایی مژوی ئازادی خوازی گه به
تی  لی کورد وبۆدژایه تی شۆڕشی گه یدا بوون بۆدژایه ک کورد په شیوازو جۆرکی جیا کۆمه به
تی کردنی شۆڕشی  ی دژایه  خانه ته خزاونه  که  شۆڕشانه  دژه سه وکه ئه، انیک  شۆڕشگه تیه سایه که

تا   هه وه ته کردووه تی شۆڕش نه هیچ بوارکی دژایه رمیان له ئیتر شهتی شۆڕش  رکردایه کوردو سه
و سک ندی ته وه رژه نھا به پناوی ته ش له مه ئه.  ڕاندووه تیان تپه رایه تی وخۆفرۆشی ونۆکه جاشیه
زار  ی جاش هه ی ڕابردوودا ژماره ده شتاکانی سه هه تا له جۆرک هه به. تی خۆیاندا وهیچیتر تایبه
ر   بهۆفرۆشیزار جاشوخ ک هه  یه رگه ک پشمه هیر   هه بوو واته رگه ی پشمه  ژمارهیر رانبه به
  . وت که ئه
  
ی جاش  ی ژماره ه ڕژ وابوو بۆیه اڕهشکی نرانی کورد شۆڕ دژی داگیر که م ئایا؟؟شۆڕشی کورد له به 

نی  کی دورودرژ دوژمن خاوه یهدرژایی مژو  به لکه کو کورد گه به،  بگومان نا یه و ڕاده  ئه یشته گه
کی  موو ڕوویه  هه و خرکیان لدزیوه موچاکه  هه  دورو درژه و مژووه درژایی ئه  به بووه

واو  ناڕه و شۆڕشی کوردیان به رچاوی کورد دزیوه شکی به به ن لهریا روه ری وکورد په روه نیشتمانپه
 ماکو  پیرۆزانه و شته جگای ئه له،  مشکیان ته و خزنراوه م داوه ه قه و له م وئه کرگیراوو پیاوی ئه به

گشتی ومرۆڤی  باری مشکو سایکۆلۆجی مرۆڤ به،  یاندا چاندووهنرو ده کوردیان له تۆوی ناکۆکی ودژه
توانرت جۆرک  وام ئه رده ر کردنی به سه کار له به   که ته کی تایبه تی سایکۆلۆجیه تایبه ورد بهک
، کرت کاری بۆئه  بت که سته به و مه ی ئه وانه م دژو پچه رده هه مشکدا بچنرت که زر له ماکو هه له
و  رگه وای کورد وپشمه هتی شۆڕشی ڕ  دژایه وه ن دوژمنانه الیه  له ش کاری بۆکراوه وه ئه که
  .  تی شۆڕشی کورده رکردایه سه

  
   تاوای لھاتووه وام زیادیان کردووه رده کان به شۆڕشه  دژه  دورو درژه و مژووه درژایی ئه به 

کان  ر سایته سه  ئستا له و بۆیه وه ته ناو ڕۆشنبیرانیشی گرتووه ران وبه ناو نوسه به شکی گرنگ له به
ی جاران وبک چتر  مان شوه هه  و وابه یانگرتووه ره و په ندووه یان سه ره رچاو په بهجۆرکی  به

تی وگشتی  نگاندنکی بابه سه  هه  پم باشه بۆیه، ن که ی کورد ئه تی شۆڕشی ڕزگاری خوازانه دژایه
کان  شت ڕاستیهگ ی که وتوانه که واره شه  به ره  نوسه و کوره نوان شۆڕشی کورد وڕای ئه م له بکه
تی  رکردایه و سه رگه ی کورد دژی شۆشو پشمه ه  گیاکه میشه ک هه وت وه یانه بینن وئه ژۆ ئه ئاوه به

  م به کی پشینانی کورد بکه یه  وته مان پمباشه که نگاندنه سه ر هه  سه ی بمه وه پش ئه، شۆڕش بن
چی  کۆڕکی گشتیدا لیان پرسی شوتی به بوو له  ههکی ئینکار کابرایه (ت ئه  کهم که تای باسه ره سه
ر  ت ناکرت هه ست له مقه  شتکیتر ب به ست وتیان بابه مقه کرت کابرای ئینکار وتی به ت ئه له

   دوای لدانکی زۆر کابرای ئینکاریان فیدایه که ره ماوه جه ست تاوای کرد له ئینکاری کردو وتی مقه
ست پاشان  مقه ر به کرت وتی هه ت ئه چی له وجا پرسیان شوتی به سایی ئهپی ناو چاوکی پ له

کو  کرد وه تی ئه ی ئیشاره نجه دووپه ر هنا به ستی ده  نوقم کرد ده که وناو پیساییه ریشیان له سه
  هر هاتوو سه ڕاستی وایان لبه ش به رانه  نوسه و کۆه جائه) ست مقه ر به  هه دان واته مقست لکی ئه

  ر تاکوماوین دژه بت هه  ئه هو ته دکردووه مان ڕه دژی شۆڕش بووین وشۆڕش میشه  هه ن مادام ئمه ئه
 کوردستانی باشور  موومان ڕوونه الی هه ک له  وه چونکه،  وه ینه د بکه  ڕه رگه ڕش وپشمهۆڕش بین ششۆ
وارکی  رهه سه کان هاتنه  شۆڕشگه نه ا الیهکاتکد  له ستگرتووه ده تیان به سه ده دا که  کورته وماوه له

ل  گه کراو له الوه که ی وران وبه یان شاروشارۆچکه زار گوندی وران وده چوارهه بریتی بوو له وران که
نگکی شونراو وتکدراو  رهه ر فه سه هاتنه وه، تاییترین ماف ره سه شکراو له و ببه وساوه لکی چه گه

 ژرخانی  و نیشتمانه تدا ئه ڕه بنه کو له ک ژرخانی ئابوری ڕووخابوو به ر نیشتمانک نه سه هاتنه
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 سادا 15ی  ماوه له شتمانک کهر نی سه هاتنه، یت  بۆی دروستبکه وه سفره بوو پویستبوو له ئابووری نه
دوای  ک له یه ی ڕژمه وه له ر بوو جگه سه مارۆی ئابوری له  گه وه یه که ژمهدام وڕ ری سه سای سه له
مارۆی ئیداری وئابوری وسیاسی  شتا ساڵ گه درژایی هه ر ئراق به سه حاکم لهبی  ره عهکانی  که یه

فی  لسه ربازی وفه کنۆلۆژی وسه لتووری وڕۆشنبیری وزانستی وته نگی وکه رهه فهتی و یه وکۆمه
  . رمی کوردستان دانا بوو ر هه سه یان له. . ری وهتد ونهوه
  
ر  سه زوترین کاتدا به تی له ش کورد توانیویه م وکوڕیانه و ورانی وکه موو ئه ڕای هه ره م سه به 

گشت  کی کوردستان له نی خه ژیانی کۆمه خشت به ش ببه کی گه یاندا زابت وڕوویه زۆربه
ش  ڕه یان الپه ده جۆرک به به، وزانستی وڕۆشنبیریکانی ئابوری  تی ڕووه تایبه به  وه کانی ژیانه ڕووه

  ڕای کاره ره سه، کوردستان کراون له ین که  باس بکه ت گوزاریانه  خزمه و کرداره ناتوانین ناوی ئه
رۆڤ م تی کوردستان و پاراستنی مافی دیموکراسیه  به شیش دراوه کی گه کان ڕوویه ت گوزاریه خزمه

واترین  نترین وڕه سه دا ڕه که ناوچهری  رانسه سه تی کوردستان له جۆرک دیموکراسیه کوردستاندا به له
ن  کان وگشت وتانی دیموکرسی خوازو خاوه کگرتووه یه وه ته  نه ی که وه پی ئه  به ته دیموکراسیه

ی باشوری  یه واره وقه ئهڕۆژیش  ڕۆژله،  تی کوردستانداناوه دیموکراسیه دیموکراسی دانیان به
وتن ونزیک  ر که وسه ره مان به که وه ته وخۆی دوژمنانی نه تی کردنی ڕاسته ڕای دژایه ره کوردستان سه

  .  ڕیه وتن به ر که و سه ره م به رده  وکاروانیشی هه واکانی کورد ڕۆیشتووه ڕه تیه ڕه بنه مافه  له وه بوونه
  ره روه  نیشتمان په نه الیه لدابت کورد له گه  لهمان وئستاشی که له باتی گه درژایی مژووی خه به 

ئیتر ، و دسۆزتریشی نابت بووه کانی کوردستان دسۆزتری نه مانه قاره رگه پشمه کانی وله شۆڕشگه
م دژی شۆڕشو  رده یدابن هه زر شواو په خۆش وهه رون نه کی ده ک خه بت کۆمه بۆچی ئه

تیدا  بات وکوردایه ی خه خانه ڕۆژک له  تاکه یان توانیوه  خۆیان نه ی که وه پناوی ئه ولهبن  رگه پشمه
مووشتک  کانی کورد هه نی گشت پیرۆزیه رو خاوه ڕابه وان بن وببن به وت ئه یانه بن ئستاش ئه

  همیش ک هه ی کورد وه کی ساده خهن و ی کورد بده کی ساده ژۆکراوی نیشانی خه ئاوه به
  . ن بکه واشه چه

  
  وته که  دروست بوون وئه  دته رانه وا ودروستکه رنجی ڕاستو ڕه و سه خنه ڕه ستک به ر ده  هه دیاره 

رنجی  جو سه ی به خنه باتی ڕه له   بانه  کورته ره  نوسه م کۆه م ئه ر به ماوه تی جه خزمه
تی سیاسی کورد  ر کردایه  شۆڕش وسه تی به سوکایه وت انهی یای خاویان ئه خه  به رانه دروستکه

ی خراپو  وه کرده شیان به ی ڕابردوو وئستاو ئاینده نهرزو شۆڕشگا و ئاکاری به وه کردهن و بکه
زرو  یان ساڵ هه ده  که ی دوژمنانه ندین ساه ش پالن وویستی چه مه ئه ژمرن کورد ئه دژه

 مرۆڤی کورد  کیتر پویسته الیه له،  ی شواندووه  شۆڕشانه و دژه کورد  دژه سه و که تی ئه سایکۆلۆژیه
ک  گشت دزوی وتاوانکیش بن دزوی وتاوان نه و ڕاستی وبه ک بت چاکه و ڕاستیه گشت چاکه به
  . .  وه سایکۆلۆژیاندا جگای کرابته ک باریان له ر یه ست هه ک کابرای شوتی ومقه وه

  
  جمال فتاح

5/11/2005  
   ن نده له

   
  


