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ساتی   کارهیاخود،  ڕووداوی گرنگ و مژوویی نۆ وا زیاد له ئه، ـ مارت ـ، ورۆز  کۆنۆلۆژیای مانگی نه ینه رنج بده ر سه گه ئـه
  : بۆ نموونه. ! وه تاڵ وشیرین پکه کرت بگوترت ؛  ده که. شکی دیار و گرنگی مژوومان  به ته بوونه، زن ناخۆش و دته

  . د مه وا قازی موحه دانی پشه  سداره  له1947\3\31 ـ 1
  . یال قاسم  کچی کورد له دانی شره  سداره  له13/3/1974 ـ 2
  .  یه تی هه هکی تایب وه بۆ کورد گرنگییه  ڕووی مژووییه  له که،  ئۆتۆنۆمی باشووری کوردستان1970\3\11 ـ 3
  . دژی شۆڕشی کورد،  نوان عراق و ئراندا له، زائیر یمانی شوومی جه په 1975\3\6 ـ 4
   له باوه کی نه زاریه مه  شه  بووه ها خوناوی که ساتکی مژوویی وه خوقاندنی کاره.  بجه ه  کیمیابارانی هه1988\3\16 ـ 5

   . ورامان کی ههوی بو بجه ه بجشیما بۆ هه ه ههید و ه ی شه بجه ه هه، کانی ناوهز کار هنانی نه به. اتید درۆکی مرۆڤایه
ری  رانسه  سه  له و وت و ڕژمه  هۆی ئابووچوونی ئه  بووه که،  تورکیادا له، منتارانی کورد رله ندکردنی په  به1994\3\3 ـ 6

  . دونیادا
  توانیشی له. ژاند ناوی دوژمنی هه  هه که، ) مد تیڤی ( ناوی به، نی ئاسمانیفیزیۆ له خشکردنی کاناکی ته  په1995\3\30 ـ 7
  .  وه یی بکاته وه ته باتی نه ی خه ک شاشه و ڕووی یه ره موو کورد به هه، ک ئاسمانی کوردستاندا زایی یهر به
  . رزانی فا با مسته، مر نه، ی کورد وه ته مانی نه نگ و قاره ناو و ده رۆکی به  کۆچی دوایی سه1979\3\1 ـ 8

ستپکی سای  تای ده ره سه، ورۆز  ی نه21م  به، دا  ناخۆشانه موو ڕووداوه و هه ڵ ئه  گه  له  که رسوڕمانه ڕاستی جی سه ل به
وتنی  کهر نیشانی سه! ندارا وسنه ر چه سه  به کانه وساوه وتنی چه رکه نگی سه  ئاهه گوایه! گدرت نگی خۆشی ده ئاهه، کوردی

  !گن وتنکی متۆلۆژێ ده رکه نگی سه کی کورد ئاهه خه! زام و خونژدا  تدارتی سته ر ده سه  به سته لی ژرده گه
نگی خۆشی   ئاهه رگی ئاڵ وواوه  جل وبه به، نفادا ستپکی ئه بجشیماو ده ه ساتی هه ند ڕۆژک دوای کاره  چه  که ئمه

  ن و به کانی خۆیان ناسناکه مافه، ت ژنان نانه رت و تهگی ری بیناییمان ده دو غوباردا بهر و گه نا ر له ههم  به، ؟!!گن هد
  !وه ڕازین ن پیاوانه  الیه یان له وه وسانه چه
تا . بوڵ ناکرن گایش قه ی کۆمه  نیوه  ژنان به م هشتاکه به،  وه کرته ده،   ڕۆژی جیھانی ژنانه  که3\8 کاتکدا یادی  له
کانیان  تیه یه  سیاسی و کۆمه کاره، ری ژیان بژاردنی هاوسه ژنان مافی هه، دا ویه م زه ر ئه ی وتانی سه زۆربه  یش له نوکه هه

تی  ژنان ناتوانن مۆه! می پیاوک بن  و چوارههس،  دوو  ژنی ژماره ن ؛ که  تۆپزی قبوڵ بکه ی به وه بت ئه ژنان ده.  نییه
 ئوتلکدا  ر بکات و له فه سه، یدا  گه ک له یه بوونی نرینه  ب هه نیا و به  ته ناتوانن به. بت ئۆتۆمۆبل لخوڕینیان هه

راوورد  دابه و پشچوونی کیسه هر وتی به ک ڕه ته له، کانی ژنان و پشچوونی مافه ره وتی به ر ڕه گه ئه،  پموایه!  وه بمنته
  !  یه ڵ براوه کیسه، ین بکه
  :وه بین  ڕاشکاوییه کرت زۆر به ؟ ده!تیس ماوین  کام قۆناغی مژوودا قه لۆ؛ له گه
وا  ئه، ری خۆی بوانت  دایک و کچ و هاوسه له،  چاوکی سووک و بنرخ به،  وییه م زه ر ئه گای پیاوساالری سه تا کۆمه هه
 هیچ  ! یه روونناسی و فیزیکی هه ریی ده سه  چاره  پویستیان به که، غزی و ڕۆحین شی و مه ئیفلیجی له، تدارانی ـ پیاوـ سته هد

  . بت وا و مافناس نه تا ئازادی ژنانی ال ئاسایی و ڕه هه،  پیاوکیش ئازاد و ئازاو ڕۆشنبیر نییه
، !ـ و پیاوان!  ـ نرینه ی وا چ ئمه ئه. کات و و ڕۆژ ده ی شه ی ماوهیکسان یه، ۆزور  ی نه21 بین؛ مادام  و هیوایه کرت به ده
ورۆزی کوردی   مانگی نه  له سووده  باش و به م ڕسا سروشتییه توانین ئه  ؛ ده واته. کانی ژنان کسانی مافه ین بۆ یه بات بکه خه

 ژر  گای کوردیان له کۆمه، ی النه و گه ر ئه رانبه  به ی کوردیش له وه ته کسانی بوونی نه وڵ وهیوای یه  هه وجا له ئه. !فر ببین
   ـ له!راندا وسنه تیش چه  تایبه گاکانی دیدا ـ به ڵ کۆمه  گه کسانیمان له باتمان بۆ یه مای خه  بنه واته که..  پۆکدایه چه
  . تگر ده  هه رچاوه سه، کتریدا ک یه  ته  له وه کسانی بوونی خۆمانه یه
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