
www.kurdistannet.org 
 1:08 2005-6-5وةندي ئةوروثا  بةكايت نا 

  

  جةمال فةتاحجةمال فةتاح... ... عةرةب و مافةكاين كورد عةرةب و مافةكاين كورد 
  

تو  کانی خۆرهه هر ناوچ شکری ئیسالم بۆ سه یدابوونی ئاینی ئیسالم و هرشی له تای په ره سه له
گشتی کوردستانی باشور  مووخاکی کورد به  هه وه وکاته  ئیتر لهیب ره عه ی زیره باکوری جه

  کهشتی بوو  ده ئاینی زهتا ئاینی کورد  ره سه،  وه به ره ژر ڕکفی داگیرکاری عه وته تی که تایبه به
  بوو که ک هه خودایه ڕیان به کان باوه شتیه رده  زه رستی بوو وه کتاپه یهو رستی  ئاینکی خوداپه

  به ره م عه ڕیان پی بوو به وه باه کان که  موسمانه به ره ک خودای عه روه  هه ئاسمانه تی له سه ده
کاتکدا کورد  بوو له ن نه سه الپه یان له ئاینی ئیسالم هیچ ئاینکی که  له  کان جگه نهموسما
ل  گه کیان له یه و هیچ کشه بوون  ڕو ئاینه و بیروباوه گری ئه هه چوو که  ئه ده یان سه بۆده
رستی و  اپهگری ئانی خود مووی چل ساک بوو هه کان هه به ره م عه به بوو  ی خۆیان نه که ئاینه
 و رست بوون ب بت په ره دا عه وه پش ئه تی ئاسمانی بوون ئیتر له سه رستی و ده کتاپه یه
شتیان  رده  ئاینی زه  کان ئاینی کورد واته  موسمانه به ره  عه بۆیه، ژیان ڕی تاریکیدا ئه وپه له

لتورو  نگو که رهه کو فه ر ئاین به ک هه نه، ر کورد دانا سه و ئاینی ئیسالمیان له وه پچایه
 سوتاندنی  وتنه  که تاوه ره سه ر له  هه بوو بۆیه ند نه سه په ال یان له لکی که تی کوردو هیچ گه ریه نه
تی  یهزاران ئا  هه له ناوبرد  موویان له  هه وه ئاینی و نائاینیه بوو به رتوکو نوسراوهه چی په هه

ویش جزئکی ئاوستا بوو   ئه وت که که ست نه رده یان بهت  ئایه18نھا  کتبی پیرۆزی ئاوستا ته
تاناوی باوباپیرانی  رامن هه و حه  بڤه وانه موو ئه ی هه وه ناوی ئه بهرن  ناوی به تاکو بیسوتنن و له

بت  دایک ئه کیش له  ساوایه کان ناوی خۆیان بگۆڕن و که وره بوو گه رامکرد ده  کوردیشیان حه
کانی  رجک ناوه مه  بهرعی بت و شهت ی ئیسالم ب وه بی بت تاکو نه ره ی عه هک پویست بوو ناوه

ئیتر ، رستین ت و بت په هاله می جه رده  کانی سه  کۆنه ر ناوه ب هه ره وکات و ئستای عه ئه
و رباز  ڕۆژی هرش سه وانه ست ئه ده مان بهو ژیانب کوخامانن و یاساو ڕسا ره  عه وساوه له

وچک  و که کاسهی  کۆیلهڕۆژانی شادیشیان غان و  قهوان و  ترسی پاسه ان بووین و ڕۆژی مهیر سوپه
رب و ئیسالم و  کی تری عه یه نگانه  کۆنی خۆمان بووین تا ته الوه کهبرسی ش و  ببه شکاوکی
ی  خشه وش نه پاش ئه، سای برد1300 ب و ئیسالم نزیکی ره یی کورد بۆعه کۆیله، سوتان
یمانی پاش کۆتایی هاتنی  ریتانی و وتانی هاوپه ن ئیستعماری به الیه  و جیھانیش له که ناوچه
   له دوو پارچه و   چوار پارچه نیشتمانی کوردیان کرد به گۆڕین  م هاته که نگی جیھانی یه جه

 ناوی سوریا و بی به ره رست و شۆڤنی عه  په ڕژمی کۆنهستی دوو  ده نیشتمانی کوردیان دایه
و دوو  ی ئه سایه ب له ره ی ڕابوردوو تاکو ئستا عه ده کانی سه  تای بیسته ره سه ی له وه ئه، عراق
  وه یهلیکی  س ڕژمی مه  عراقدا به له،  یه الندا بنمونه مژوی گه  له کوردیان کردووه دا به ڕژمه

دا  یمانیان ئه ک په دوی یه ک له یه  وه ری تره وه ناو کۆماری و جو جانه ش ڕژمی به شه  و زیاتر له
تاندنی کورد  ه ر بۆ خه م هه بگرن به ی کوردهه وه و سانه چه ست له ن ده کانی کورد بده مافه که

رو   سه وتنه که جۆرک ئه کرد پاشان به و جگا پی خۆیان قایم ئه وه کرایه ستیان ئه بوو تاکووده
ی  ژر سایه  له خواست ئستاش تازه کفن دزی پشو تر ئه همان ب زار خۆزگه ماو نامووسی کورد هه
 و فیدرای و ری دیموکراسی و مافی مرۆڤ شاد ب دیدا مانوت دیدارمان به ڕژمی الجعفری دا ئه

وشکیدا   له ئمه که چت رابک ئه سه نھا له ش ته مه  ئه وه رفه  زه تیمان بۆبکاته وایه ته مافی نه
یاسای  ڕی به  باوه رخی گلوبالیزم دا تازه چه ک له ئاخر الجعفری یه ،ین که ی بۆئه له مه
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، چین ر نه موو لی ده ین و به وی لبکه یه دا په رخه م چه  له ڕاست بت که کانی ناوه رخه چه
دروست کردنی  ڕی به  باوه ازهو ت  ک دووماڵ ئه بۆئاستی یه ی جیھاندا وه رخی بچوک بوونه چه له

کی  یه گۆشه ڕی به باوه دامکی شۆڤنی دکتاتۆر که ین سه ڕ بکه  بت چۆن باوه قیه تی فه ویالیه
پشینانی ، ری باشتر نابت عفه  ئیبراهیم جهک وشککی وه له  که بوو له ت هه بچوکی عیلمانیه

کانی  یامه رکاری جعفری په  سه  تای هاتنه هر ر له سه  هه  دیاره  ڕۆژه بنه  ڕۆژ له کورد وتویانه
 ئیبراهیم  وت دیاریشه ر که ک ده کانی کورد بۆگشت الیه ت و دیموکراسی و مافه بۆفیدڕایه

زوترین کات   به  کورد پویسته گرت بۆیه ر ئه ر مان وه کو کی تر فه و له ری کیه عفری نونه جه
کات  ل کدا ئه گه کوێ و له رخنت و بزانت کار له ۆی بچه کانی خ  سیاسیه رنج و بیاره ڕووی سه

و  چۆن کانی کات و داشه ست پئه کوێ ده کانی له  سیاسیه کانی یاریه ست هنانی مافه ده بۆبه
یان  وه وسانه م و چه عراقدا سته  له بی شیعه ره ند عه رچه هه، یاری پبکاتک  یه چی ئاراسته به

  مانه رده وتنکی سه  پشکه م تاکو ئستا هیچ جۆره  به وه یه که دام و ڕژمه ستی سه ده  به زۆردیوه
و  م و ئه رده کانی سه  گۆڕان کاریه ر به رانبه به دی ناکرت ی عراقدا به بی شیعه ره هزری عه له

  و گریانه  له  جگه بۆیه  وه  پشه ته دا هاتوونه که  جیھان و ناوچه  له ی که ر چاوه  به وتنه پشکه
بی عراقی  ره ی عه گشتی و شعه ی جیھان به ین شعه ن و حسه سه بۆ حه ی که مژوویی یه

  وه نه ناکه هیچیتر  ڕۆن ئیتر بیر له ری ئه سه وو ڕۆژیان و له  وردی شه ته کردوویانه تی تایبه به
مدا خۆیان ڕک  ده انی سهک ل گۆرانکاریه  گه  له بی شعه ره عه مان گومان ناکرت  بۆدر زه بۆیه
کانی کوردو  مافه های به ڕی ڕه  باوه نکدا که سو الیه ل که گه  کوردیش له بۆیه، ون ن و پشبکه بخه
ڕی  باوه  وه ره ی سه و دووپرنسیپه بوونیان به ڕ نه  ڕای باوه ره بت سه تی دیموکراسی نه وایه ڕه
ر  بت نابت تاسه ریا هه اسای دارستان و دهڕاست و ی کانی ناوه رخه یاسای چه به واویان ته

 ف   که ر چووه سه ش به ڕۆژانه ئه، دار بکات لیاندا پایه گه یمانی له ڕی خۆی پبدات و هاوپه باوه
ر کوردو  گه و ئه یه له رخی په ش چه رخه م چه ئه،  وه  چاوی کورده نه کورد بکرت و خۆڵ بکه له
 کان   فریای گشت ڕووداوه وه ئه کارو بیاردا بن له  نه له ش په نکی که هسو الی وکه وه ته لو نه رگه هه

   کورد پویسته بۆیه، منت ج ئه ی جیھان به کردووه شه  گه وتووه  پشکه و کاروانه ون وله ناکه
  نووسی هیچ ی چاره  و تکه وه نکه س و الیه  هیچ که ستت به  به  کانی خۆی نه نگاوو بیاره هه
و  وه نھا کورد دا بیر بکاته  کانی ته ندیه وه رژه ر ڕووناکی به به کو له به کات کی تیرینه یه وه ته نه
رانی  گشتی و نونه  کورد به وه، دا بوات که  جیھانیه پۆله ل شه گه ی له وه بگرت بۆئه نگاو هه هه

نکی  هیچ الیه لهنابت ک  مییه ر خه مته و که ه هیچ ههبت زۆر ورد بین بن و  دهتی  تایبه کورد به
و  ه  کورد هه  که نیه وه می ئه رده  سه که مه رده  سه ن چوونکه قبووڵ بکهبی  ره بی و ناعه ره عه
ر  رانبه به رانی کورد له کی نونه مییه ر خه مته  که رجۆره هه، البنت وه یارانی می نه ر خه تهم که
  تاوانه  بهدا  خه م چه له کانی کورد ر مافه سه یارانی کورد له هکانی ن میه ر خه مته و که ه هه
کوردو  شدا وردترین تاوان له مه رده  سه م له، ی واکه  ڕه ر کوردو کشه انبهر بهژمردرت  ئه
   .. ی ون نییهڕۆشنبیران تی له تایبه به

  جمال فتاح 
 4/5/2005   
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