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  جةمال فةتاحجةمال فةتاح... ... جياكردنةوةي أةخنة لة سوكايةيت جياكردنةوةي أةخنة لة سوكايةيت 
  

الی  ک له  ؛وه یه و شۆڕشگانه تی پکردن کارکی وشیارانه سوکایه  له خنه ی ڕه وه جیاکردنه
پاش کۆتایی هاتنی  شو له دووبه  به ڕی چادراندا کرابه شه مان له که وه ته  نه موان ڕوونه هه
تی  وه ر چوارده سه و خرایه  چوار پارچه ش کرابه که چهمیش دووپار که نگی جیھانی یه جه
ی  وه مدانه  کورد بۆ وه وه مه که نگی جیھانی یه  کۆتایی جه ر له ئیتر هه، ر مکارو داگیرکه سته

م و زۆرداری دوژمنان  ی سته وه م دانه  بۆ وه  کردنی وه  پارچه داگیرکردن و پارچه دوژمنانی له 
 هزی  ت تربوون وه سه ده ند زۆروبه رچه دوژمنان هه، ڕین ندین شۆڕش و ڕاپه  چه ستیان دایه ده

 خولقن بوون  ماسه ی کورد حه وه ته کانی نه م ڕۆه ر بوو به رابه ل کورد نابه گه  له میشه دوژمن هه
  ستدا بووه هر د به له ی که ئیمکانهو تواناو پی ئه  وبه وه ته  ڕوبوی دوژمنان بوونه مانانه و قاره

شؤڕشی -1 بوون  مانه ش ئه ڕینانه وشؤڕش وڕاپه ئه،  مان کردووه که وه ته مافو مانی نه رگریان له به
شۆڕشی -4مر  حمودی نه شۆڕشی شخ مه-3عیدی پیران  شۆڕشی شخ سه-2هری  بدوی نه شخ عه

شۆڕشی -8 مھاباد شۆڕشی-7می بارزان   شۆڕشی دووه-6می بارزان  که  شۆڕشی یه-5سمکۆی شکاک 
ی  ڕنی شۆڕشگرانه ڕاپه-10شۆڕشی گون یان نوی کوردستانی باشور -9زن  لولی مه ئه

ت  النی ئران و شۆڕشی کوردستانی خۆرهه شانی گه ت شانبه کوردستانی خۆرهه
ی  تاکوئستاش درژه ی کوردستانی باکور که م دواییه شۆڕشی ئه-11  یه ی هه تاکوئستاش درژه که
  وه ره ی سه مانه کورتی ئه به، ری کوردستانی باشور ماوه ی جه ڕینی شۆڕشگرانه ڕاپه-12  یه هه

 شۆڕش و  ی ڕابردوو دیاره ده درژایی سه کی کوردستان بوون به کانی خه ڕینه شۆڕش و ڕاپه
هیچ شۆڕش و رگیز   هه پدان بۆیه  کردن و درژه مواردا دته کجار ناهه  بوارکی یه ڕین له ڕاپه
   بووه موکوڕی نه ب که ری جیھاندا به رانسه سه کو له کوردستاندا به نھا له ک ته ڕینک نه ڕاپه
   وه ن ڕوناکبیرانه الیه ن موژو نوسان و چی له  الیه کانیش چی له مو کورتیه کرن که ته هاتووه ونه
و  خنه و ڕه  گشت ئه م پویسته کرت به ر ئه سه  و له ر کراوه سه یان له وه کراون و توژینه خنه ڕه
  خنه ندی کورد ڕه وه رژه گر بۆبه خنه بقون و ڕه  هه وه رونکی کوردانه  قویی ده له  رنجانه سه

و   ئه چونکه، رچی زیاتری کورد وتنی هه رکه کان بت بۆسه ه ی هه وه بگرت و بۆڕاست کردنه
خۆ   له که  خه ره هه  له نجامداوه یان ئه و شۆڕشانه ئه ی که  کردانهر و سه و ئه مانانه  قاره رگه پشمه
ی کوردیان  وه ته می دوژمنانی نه مواردا وه کاتوساتکی زۆرناهه له  کانی کورد بوون که بردووه
ستی و  ربه پاناوی سه  له ستی خۆیان داناوه پی ده ر له سه  و گیانی خۆیان له وه ته داوه

ک پیرۆزترین   وه رگه ی پشمه ی ڕابردوو وشه ده سه ی نیوهیدرژا بهیاندا  که وه ته نهرانی  خۆشگوزه
 که  وه ره ی سه وانه ڕینکیاندا له ر شۆڕش و ڕاپه هه لهمووکورد بوو  ر زاری هه  وردی سه وشه

  ماندا بۆیه که وه ته رازی نه رفه پناوی سه له   خونیانداوه جۆگه کورد بی رگه پشمه  ناویان هاتووه 
   شۆڕشگه رکرده شۆڕش و سه تی به باتی ڕز لنان سوکایه ک له  جگای ڕزلنان بن نه پویسته

  وشۆڕشانه ی ئه رکرده و سه وشۆڕشانه ی ئه رگه و پشمه وشؤڕشانه ر ئه هه،  بکرت رگه کان و پشمه
نفال و  ڕی ئه وپه کوردستانی باشوردا له تی له تایبه ن به  بۆکورد دروست بکه مۆژه نیان ئهبوون توا

کان وتجاوزی نامووسی  القی زیندانه ق شه تا شه  هه وه وران کردنی شارو گوندهکیمیاباران و 
کو  ر بهر کوردی باشو ک هه نه  که ی ئستای کوردستانی باشوری تدایه م ڕۆژه کوردیان گۆڕی بۆئه
و  زهر ریان به ی کوردستانی باشور سه یه واره و قه هۆی ئه کانی کوردستان له کوردی گشت پارچه
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ی کوردستانی  وته ست که وده نن ئه  کانیان ئه تیه وایه ته  نه نوسو مافه و چاره ره  به له گاوی پهن هه
بت   ئه دیوه  نه وه خۆیه ی به وتنه رکه وسه  ئه وه مژوی دوریه  کورد له  که رزه به باشور هنده 

  وتانه ست که وده نی ئه  خاوه  بووبه وه تی و ماورانیه گبه ڕی نه وپه مووکورد بزانت کورد له هه
تی کورد س ده ئاسانی به و وابه ربچن جارکیکه ست ده ده ش له وتانه ست که و ده ر ئه گه ئه وه

زین  بپار وتانه ستکه و ده توانامان ئه موو هه  به تی که ریه سه گشتی له  کورد به  بۆیه وه ونه ناکه
 کانی کوردستانی  وته ستکه ده واوی توانای پارزگاری له  ته به  که مووکورده رشانی هه رکی سه ئه وه

  خۆبردوانه و له  زۆر وریایانه دا چینی ڕۆشنبیران پویسته مه رده م سه تایبتی له باشور بکات به
  ن چونکه تی دابکه تایبه گشتی و کوردستانی باشور به ل بارودۆخی کورد به گه ه ل ه مامه

گای  کانی تری کۆمه چاوچینو توژه  له رشانه سه رکی مژویی قورستریان له ڕۆشنبیران ئه
و  خۆگرتن کارکی شۆڕشگرانه  له خنه و ڕه خنه  ڕه ندین وتاردا باسم کردووه چه ک له کوردستان ؛وه

وت  که مان پشئه گاکه کۆمه بت نه خۆگرتن نه  له خنه و ڕه خنه ر ڕه گه  ئه  چونکه  شیاوهکجار یه
ژیانی  و نه وه کرنه کان پئه  ئیداری و ئابوری و سیاسیه م وکورتیه  که نه سپت وه چه  یاسا ئه نه وه
ک  بت نه رانه دروست که  تهسکورد بۆکورد پوی ش له خنه م ڕه به،  وه شته گه شمان ئه که له گه
شۆڕش و  تی   سه رکردایهو رگه شۆڕش وپشمه تی به  سوکایه وه گرتنه خنه ناوی ره ندک به ک هه وه

وه  تی پکردن جیابکاته سوکایه  له خنه  ڕۆشنبیری کورد ڕه  پویسته بۆیه، ن که کان ئه گشت پیرۆزیه
کانی کورد   شۆڕش گه تیه سایه که و به رگه مهپش  شۆڕش و به تی به سک ویستی سوکایه ر که گه ئه

ر  رئایدیاو بیرو بۆچونکدابت و له بن ناوی هه ژر هه س بت و له رکه  هه سه وکه بکات ئه
  چونکه،  وه ی کورده وه ته ی دوژمنانی نه  خانه چته وت ئه ییه وت یان نه دروشمکدا بت بییه

کوردو شۆڕش و  تی کردنیش به و سوکایه یه ب و شوازی خۆی ههخۆ گرتن پرنسی  له خنه و ڕه خنه ڕه
شۆڕش و  بهتی   سوکایه ش که سه وکه و ئه یه ی خۆی هه کانی شوه رکرده رگاتی و سه پشمه
 داواکارم  بۆیه، ک کورد ی کوردن نه وه ته  دوژمنانی نه وه کانی بکات ئه رکرده و سه رگه پشمه
ل بارودۆخی ڕابردوو ئستاو داهاتوی کورد  گه  له ه  مامه ا یانهران وڕۆشنبیران زۆر وری نوسه
   ..کانی کورد رز ڕاگرتنی پیرۆزیه نوسین وبه رز ڕاگرتنی بهم و  ه رز ڕاگرتنی قه ن بۆبه دابکه

  جمال فتاح  
 1/6/2005  
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