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 یی بجه ه ت هه فعه ر ڕه پارزه ...  ناکرت واشه چه و ال مژوی کورد مه له
  
سیمای   ڕونی و ئاشکرا ین زۆر به بکه  کوردلی کانی گه یری مژوی سیاسی شۆڕشه ر سه گه ئه
  .   دیاره کاریان پوه واشه چه

های  تی ڕه سه ی دهگرنگترینیان زاڵ بوون.   کاریه واشه م چه هۆکاری جۆراو جۆر زۆرن بۆ ئه
 ی گای کوردیدا و نزمی ڕاده نی کۆمهکانی ژیا موو بواره ر هه  سه  بهرانی شۆڕشی کورد سه

م فرۆش وویژدان  ه ها بوونی چینکی قه روه رو هه ماوه سیاسی و ڕۆشنبیری جه هوشیاری
تی  مانه ه پاراستنی ئ ب گودان به. تدا سه ران و ده ت و ستایشی سه  خزمه مردوو له

  کانیان له تی و ڕۆشنبیریه یه سیاسی و کۆمه موو ڕووداوه  هه وه ته ل و نه مژووی گه
ترین  وره ش گه مه  ئه  که وه ته کانی دوای خۆیان نووسیوه وه التداراندا بۆ نه سه ده ندی وه رژه به

کان و  رکرده ی مژووی سهیر سه ر گه ئه. ك یه وه ته ریتی مژووی نه لتوور و نه  که  به ته خیانه
چی  کات که  باسیان ده رو ب ونه  تکۆشه بینین مژوو زۆر به ده ین کورد بکه کانی شۆڕشه

  وه ن و ویژدانه  چاوی ب الیه ماندا به که له ی گه و کاته ئه گای کۆمه عیڵ واق  گه ر له گه ئه
  کراون واشه موویان چه کان هه  مژوویه ڕووداوه وت که رده نگنین بۆمان ده هه یان سه

 چاوی خۆم   به دارانی کورد  شۆڕش و سه له ی ۆرهو زوم و ز ری خۆمدا ئه وه  بیره له ت نانه ته
،   زلھزه و دوو حیزبه کام له.  م بینیوه ردا نه وروو به  هیچ شۆڕشکی ووتانی ده م لهیبین
ن ڕوویان کامیا،  وه نوسنه انی دوا ڕۆژ دهک وه بۆ نه  مژوودا کانی له ساته ڕی ناوخۆو کاره شه
کانی  ر ڕۆه وس بۆ سهاشکری ووتانی در دوژمن و له شکری له ل کش کردنی  باسی په یه هه
موو  و هه  ئه وه ته مانه  ئه به توانن  کامیان ئه وه  ڕوون و ئاشکرا بگنه لی کورد به گه
  له ودروستی  ڕاستی  به یه  کوردستاندا هه مۆ له  ئه یهو ئیداری و ئابور  سیاسی یه نده گه

 مژویان بۆ  یه م فرۆشیان هه ه قه ڕۆشنبیری وان مۆ ئه ئه ر گه ئه. ن مژوودا تۆماری بکه
لۆژیا و  کنه ته وتنی و پشکه جیھانگیری ی  سایه له مۆ وا ئه بکات ئه  واشه زویرو چه ته

  ر به رامبه بووونی چینکی دسۆز به  دایک ها له روه و هه ره ماوه سیاسی جه هوشیاری
  وه مکی پاکه ه ست و قه وده ت  ئامانه کانی به و ڕوداوه  واقع  ئاگا له ل و به کانی گه مافه

ب   کاری ئه واشه و چه ستکاری  ده  دوور له وه نوسنه ده مان که وه ته بۆ نه کان  مژوویه ڕوداوه
  ویژدان به کی خه بت ر مژوو ش نه گه ئه کو سومبول خۆیان بدون وه نکا  مژووویه ڕووداوه

  بجه ه کیمیابارانی هه، نفال ساتی ئه کو کاره  وه وه گنه ده کتری  بۆ یه وه  دوای نه  له وه نه
  ب  به و ڕووداوانه ئه نیا ته 1991هاری  ڕینی به ڕاپه 1991 سای ی که ریه ماوه  جه وه ڕه
  . .  وه  ڕزگاریخوازی کورده وه  مژووی بزوتنه چنه  کردن ده واشه اری چهستک ده


