داﺳﺘﺎن و ﺋﮫﻓﺴﺎﻧﮫی ﻣﺎم ﺟﮫﻻل
ﺳﮫرﮐﺮدەی ﮔﮫورەی ﻧﮫﺗﮫوەﯾﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن

ﻣﺎم ﺟەﻻل و ﺑﺎرزاﻧﯽ و ھەژار

ﻣﺎم ﺟەﻻل و ﺷێﺦ ﻟەﺗﯿﻒ

ﻣﺎم ﺟەﻻل و ﮐﺎﻣەران ﺑەدرﺧﺎن

دە ﻧﺎو ﮔەل و ﻧەﺗەوەﯾەل زﯾﻨﺪوی ﺟﯿﮭﺎن دا ﻓﺮە ﺑە دەﮔﻤەن ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯿەک ھەڵ ﺋەﮐەﻓێ ﮐە ﺑە ﺗﺎﻗﯽ ﺗەﻧﯿﺎ ﺑﺒێﺘە ھێﻤﺎ
ﺋەڕای ﺑﻮون و ﻣﺎن و ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺑەرزی ژﯾﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣە�ﯾەﺗﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ و ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی و ﺋﺎﮐﺎری ﺷﺆڕﺷﮕێڕﯾﯽ
ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﺨﻮازاﻧەی ﺧﺎک و ﺧەڵﮑەﮐەی  .ﮔەر ھێﻨﺪەک ﻧﺎودار و ﻟەھەﻧﮕێﻦ دن ێﻦ ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﺑە ژﻣﺎرە زۆر ،
ﺗﻮاﻧﯿﺒێﺘﯿﺎن ﻻﯾەﻧەک ﺟە ﻻﯾەﻧﮕەل ژﯾﻦ و ژﯾﺎری ﮐﻮردەواری ﯾﺎن ﺧەﻣﻼﻧﺪﺑێ و ﺑەرزﯾﺎن ﮐﺮدﺑێﺘەوە  ،ﺋەو ﺋﯿﺪی ﻣﺎم ﺟەﻻل
ھەﻣﻮو ﺑﻮارەﮐﺎﻧﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﮐﻮردەواری ﮐﺮدﺑﻮوە ﻣەﯾﺪان و ﮔﯚڕەﭘﺎﻧﯽ ﭼﺎﻻﮐﯽ و ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ ﺧﯚی و ﻟە ھەﻣﻮوﺷﯿﺎن دا ﮔەھﺸﺘە
ﻟﻮوﺗﮑەی ﺳەرﮐەوﺗﻦ .
ﻣﺎم ﺟەﻻل وەک ﭘێﺸﻤەرﮔە  ،ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎوی ﺗەﻣەﻧﯽ وەک ﭘێﺸﻤەرﮔە و دە ﻧﺎو ﺋﺎﮔﺮی ﺗﯚپ و ﺑﯚﻣﺒﺎ و ﮐﯿﻤﯿﺎﺑﺎران و
ﭘە�ﻣﺎری دژە ﻣﺮۆﭬﺎﻧەی داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ژﯾﺎ و ﻟە ﺷەڕە ﺑەﻧﺎوﺑﺎﻧﮕەﮐەی ﻗەﯾﻮان – ﻣﺎوەت ھﻮﻧەری ﻓەرﻣﺎﻧﺪﯾﯽ
ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﮔەﯾﺎﻧﺪە ﺋﺎﺳﺘﯽ ھەرە ﺑەرزی ﻓﺮەﻣﺎﻧﺪەی ﻣەﯾﺪاﻧﯽ ) ﻓﯿﻠﺪ ﻣﺎرﺷﺎڵ ( ﻟە ﺷەڕێﮑﯽ ﺑەرﺑ�و و ﮔﺎورەو وەک
ﺷەڕی ﻗەﯾﻮان – ﻣﺎوەت .
ﻣﺎم ﺟەﻻل ﻧﻮوﺳەر و ﺧﺎوەن ﺧﺎﻣەﯾەﮐﯽ ﺑەھﯿﺰ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮو و ﺧەرﻣﺎﻧﯽ ﺑەرھەﻣﺊ " ﺗﻮاﻧﺎ " ) ﻧﺎوی ﺧﺎﻣەﮐەی ﻣﺎم ﺟەﻻل(
ﻟە ﺑﻮاری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ و ﺗێﺌﯚری ﻓﺮە ڕەﻧﮕﯿﻦ و ﺳەﻧﮕﯿﻨە و ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑەرﭼﺎوی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣێﮋووﯾﯽ ﻣێﮋووی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓەرھەﻧﮕﯽ ﮐﻮردی ﭘێﮏ ﺗﯿﻨێ .
ﻗەﺑە و دەوڵەﻣەﻧﺪی و ﺑەرﻓﺮەھﯿﺎ ﭘەرﺗﻮوﮐﺨﺎﻧەﮐەی ﻣﺎم ﺟەﻻل  ،ھێﻤﺎﯾە ﭘەی ﭘﺎﻧﺘﺎﯾﯽ و ﺋﺎﺳﺘﯽ ھەرە ﺑەرزی ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮﯾﯽ
ﮐەڵەﭘﯿﺎوە ھەڵﮑەوﺗﻮوەﮐەی ﮐﻮردان  ،ﭼﺎوﮔەﯾەک ﮐە ﺟێﯽ ﺋﺎﻓەرﯾﻦ و ﻟە ھەﻣﺎن ﮐﺎﺗﯿﺸﺪا ﺟێﯽ ﺋێﺮەﯾﯽ ھەﻣﻮوان ﺑﻮو .
ھەﮐە ﺋەھﺎﺗە ﺳەر وﺗﺎر و وﺗﺎردان ﻟەﺑﯚ ﺋﺎﭘﯚرەی ﺑەرﻓﺮاواﺑﯽ ﺧەڵﮏ  ،ﻣﺎم ﺟەﻻل وەﺳﺘﺎ و وەﺳﺘﺎﮐﺎری ھەﻟﮑەوﺗەی ﺋەو
ﺑﻮارە ﺑﻮو  .ﺑە ﭘێﭽەواﻧەی ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎراﻧﯽ ﮔﺎورە و ﮔﭽﮑە  ،ﻣﺎم ﺟەﻻل ﭘەﯾﭫ و وﺷەی ﮐﻮردی ﺋەھێﻨﺎﯾە ﺳەﻣﺎ و ﺟﯚﺷﯽ
ﺋەدان و ﺋەﯾﮑﺮدﻧە ﭘێﺨﯚری ﮐﻮرداﯾەﺗﯽ و ﺑﯿﺮ و ھﺰر و ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺧەڵﮑﯽ ﭘێ دەﻣە زەرد ﺋەﮐﺮدوە  .دەﮔﻤەﻧﯽ و ﺗﺎﻗﺎﻧە ﺑﻮوﻧﯽ
ﻣﺎم ﺟەﻻل ﻟەم ﺑﻮارەدا ﻟەوە داﺑﻮو ﮐە وﺗﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﻟە ﭘێﺶ دا ﺋﺎﻣﺎدە ﻧەﺋەﮐﺮد و ﻧە وﺗﺎر ﻧﻮوﺳﯽ ھەﺑﻮو و ﻧە ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﭘێﯿﺎن
ﺑﻮو  ،ﭼﻤﺎ ﮐەس ھەﺑﻮو وەﮐﯽ ڕاوێﮋﮐﺎر و وﺗﺎر ﻧﻮوس  ،ﺋﺎﻣﯚژﮔﺎری ﻣﺎم ﺑﮑﺎت ﮐە ﭼﯽ ﺑڵێ و ﭼﯽ ﻧەڵێ  ،وەک ﺋەوەی ﺋێﺴﺘﺎ
ﺑﺎوی ﺳﯿﺎﺳﯿﮑﺎراﻧە ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ ﺟﯿﮭﺎﻧﯽ دا .
ھﯚزان و ﺷێﻌﺮ و ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﺎرەک داﻧەﺑڕاو ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻣەﮐەی ﮐﻮردەواری ﺑﻮو  .ﻟە ﮔەرﻣەی ﺷەڕ و ﺷﺆڕش و ﭘێﺸﻤەرﮔﺎﯾەﺗﯽ
و ﭼﯿﺎ و ﮐەژ و ﮐﯚ  ،ھﯚزاﻧﭭﺎن ) ﺷێﺮﮐﯚی ﻟﻮوﺗﮑە (  ،ﻧﻮوﺳەر  ،وەرﮔێڕ  ،ﺧﻮدان ﺧﺎﻣە  ،دەﻧﮓ ﺧﯚش  ،ﺳﺘﺮان ﺑﯿﮋ و ﻗﺎم
ﺧﻮێﻦ  ،ﭘﻮورەی ھەﻧﮓ ﺋﺎﺳﺎ ﻟە دەوری ﺷﺎﮔﯚڵەﮐەی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺟﻤەﯾﺎن ﺋەھﺎت  .ﻟە ھەر ﺷﻮێﻨێﮏ و دە ﺑﻦ ھەر ﮐێﻮ و

ﭼﯿﺎ و ﺑەﻧﺪەﻧێﮑﺎ  ،ﻟە ھەر ﺑﺎژێڕ و ﺷﺎر و ﺷﺎرۆﭼﮑەﯾەک دا  ،ﻣﺎم ھەواری ھەڵﺪاﺑﺎ  ،ھەوارﮔەی ﻣﺎم ﺟەﻻل دەﺑﻮوە ﭘﺎﺗەﺧﺘﯽ
ڕۆﺷﻨﺒﯿﺮی و ھﻮﻧەر و ﻣﻮزﯾﮏ .
ﺳﯿﺎﺳەت ﻣﯚﻣﯽ ﺧﯚﺷەﮐﺮاو و دەﺳﺘەﻣﯚی ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳەت  ،ﻣﺎم ﺟەﻻل ﺑﻮو  .ﮔەر ﻟێﮭﺎﺗﻮوﯾﯽ و ﭼﺎزاﻧﯿﯽ و ﻟێﺰاﻧﯿﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﯚﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﻗﻮﻧﺎﺧەﮐﺎﻧﯽ دواﯾﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎم ﺟەﻻل ﻟﯚ زاﻧﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺮﺑﻮون ﺑﮕێڕێﻨەوە ﺋەوە ﺋەﻣێﻨێﺘەوە ﮐە
ﺳەردەﻣﯽ ﺑەراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔەﻧﺠﺎﯾەﺗﯽ ﺋەو ﮐە ﺑە ﮐەﻣﺘﺮﯾﻦ ﺗەﻣەﻧەوە ﮔەﯾﺸﺘە ﺑەرزﺗﺮﯾﻦ ﺋﺎﺳﺖ و ﭘﻠەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،
ﺋەﺑێ ﺑە ﭼﯽ داﺑﻨﺮێ  .ﺋەﺳﺘێﺮەی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎم ﺟەﻻل ھەر ﯾەﮐﺠﺎر زوو و ﺑە ﺧێﺮاﯾﯽ ﺋەﺳﺘێﺮەی ﻓﺮەﯾەﮐﯽ ﺋﺎوا ﮐﺮد .
ﻣﯚرﮐﯽ ﻣﺎم ﺟەﻻل و ﺟەﻻﻟﯽ ﺷەﻗڵﯽ دﯾﺎری ﺗێﮑڕای ﺑﻮوﯾەر و ﺑەزﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧە  ،ﺑە ﺑﺎش و ﻧﺎﺑﺎﺷەوە .
ﻣﺎم ﺟەﻻل  ،ﻧﻮێﻨەری ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﺳەردەﻣﯿﺎﻧە و دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﮑﯽ ﺷﺆڕﺷﯽ ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧەی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردە  .ھﻮﻧەر و
ﺑﻠﯿﻤەﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺋﺎدﯾﯚﻟﯚژﯾﮑﯽ ﻣﺎم ﺟەﻻل ﻟەوە داﺑﻮو ﮐە ﺑﯿﺮ و ھﺰری زاڵﯽ ﭼەﭘﺎﯾەﺗﯽ و ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﺨﻮازاﻧەی ﺳەردەﻣﯽ
ﺧﯚی وەک ﺋﺎﻣﺮازێﮏ ﻟەﺑﯚ ﭘﺎراﺳﺘﻦ و ﭘێﺸﺨﺴﺘﻨﯽ دۆزی ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردی  ،ﺑەو ﭘەڕی زاﻧﺎﯾﯽ و ھﯚﺷﯿﺎرﯾەوە و ﺑە
ﺳەرﮐەوﺗﻮوﯾﯽ ﺑێ وێﻨەوە ﺑەﮐﺎر ھێﻨﺎ  .ﺑﯿﺮ و ھﺰری دێﻤﯚﮐڕاﺗﯿﮑﯽ و ﭘێﺸﮑەوﺗﻨﺨﻮازاﻧەی ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﮐﻮ ﻧﮭﺎ ﺋﺎﮐﺎر و
ﯾﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی زەﻗﯽ ﺑﺰاﭬﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ ﮐﻮردە  ،ﺑەرھەﻣﯽ ﮐﺎر و ﺧەﺑﺎت و ﺗێﮑﯚﺷﺎﻧﯽ دەﯾﺎن ﺳﺎڵەی ﻣﺎم ﺟەﻻﻟە  .ﻣﺎم ﺟەﻻل
ﮔﯿﺎﻧﯽ ﭼەﭘﯽ ﻧەﺗەوەﯾﯽ و ﺳەرﺑەﺧﯚی ﮐﯚﻣەڵﮕﺎی ﮐﻮردەواری ﺑﻮو و ﺋەو ﮔﯿﺎﻧەی ﭘﺎراﺳﺖ و ﺗەﻧﺎﻧەت ﺷەڕی ﺑﯚ ﮐﺮد و
دواﺗﺮﯾﺶ ﮔەﯾﺎﻧﺪﯾە ﻟﻮوﺗﮑەی ﺳەرﮐﺮداﯾەﺗﯽ ﺷﺆڕﺷﯽ ﻧﻮێﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن  .ﭘﺸﮑﯽ ﺷێﺮی دەﺳﮑەوﺗﯽ ﻗﻮﻧﺎﺧﯽ ﺋێﺴﺘﺎی
ﮐﻮرد ﻟە ﺑﺎﺷﻮور ﺑە ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ و ﮔﺸﺖ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺑەر ﻣﺎم ﺟەﻻل ﺋەﮐەوێ .
ﻣﺎم ﺟەﻻل ﻟە ڕێﺰی ﺋەوان ﺳەرﮐﺮدە و ﭘێﺸەوای دەﮔﻤەن و ھەﻟﮑەﻓﺘەی ﻣێﮋوو داﯾە ﮐە ﻟە ﻧﺎو دڵ و ﭼەرﮔەی ﻓەرھەﻧﮕﯽ
ڕەﺳەﻧﯽ ﮐﻮردەواری ﯾەوە ﺳەری ھەڵ دا و وەﮔەردی ژﯾﺎ و ﺳەری ﻧﺎﯾەوە  .ﺋەﻣەش ﻣﺎم ﺟەﻻﻟﯽ ﮐﺮدە ﻣﺎﻣﯽ ھەﻣﻮوان.
ﺋەوەی  ،ﺑە دۆﺳﺖ و دوژﻣﻨەوە  ،ﺗﺎﮐە ﯾەﮐﺠﺎر و ﻟﯚ دەﻣەک ﺋﺎ ﮐﻮرت ﻟەﮔەڵﯽ ڕۆﻧﯿﺸﺘﺒێ ،ھەرﮔﯿﺰا و ھەرﮔﯿﺰ ﮔەورەﯾﯽ و
دڵ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺋەو ﻣﺮۆﭬە ﺗﺎﻗﺎﻧەی ﮐﻮردی ﻟە ﺑﯿﺮ ﻧﺎﭼێﺘﻦ  .ﻟەواﻧەﯾە زۆرێﮏ ﻣﺎم ﺟەﻻل ﺑە دەﺳﮑەوت و ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ و ﮐﺎراﻣەﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾەوە ﺑﻨﺎﺳﻦ و ﭘێﻨﺎﺳەی ﺑﮑەن  .ﻟێ ﭘﺴﭙﯚڕی و ﺑﻠﯿﻤەﺗﯽ ﻣﺎم ﺟە�ل ﻟەوەدا ﻓﺮە ﻓﺮەﺗەرﺗەر ﺧﻮﯾﺎ ﺋەﺑێﺘﻦ ﮐە
ﺧەڵﮑﯽ ﺋەوە ﺑﺰاﻧﻦ ﮐە ﻣﺎم ﺟەﻻل دڵ و دەرووﻧﯽ ﺋﺎزار دراو و ﺋﺎزارﮐێﺸﯽ ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮردی ﻟە ھەﻣﻮوان ﭘﺘﺮ ﺋەﻧﺎﺳﯽ و
وەﭘێێ ﺋەزاﻧﯽ  .ﺑﺰە و ﭘێﮑەﻧﯿﻦ  ،ﮔﻔﺘﯽ ﺧﯚش  ،ڕووی ﺧﯚش و ﮔەش و دڵﺴﯚزی و ﻣﺸﻮور ﺧﯚری دﯾﺎرﯾﯽ دەﺳﺘﯽ
ﻣﺎﻣەﮐەی ﮐﻮردان ﺑﻮو ﺋەڕای ھەر ﮐەﺳەک ﮐﻮ ﺑەﺧﺖ ﯾﺎری ﺑﻮوﺑﺎ و ﻣﺎم ﺟەﻻﻟﯽ ﺑﺪﯾﺘﺒﺎ  .ھەرﮐەﺳەی ﻣﺎﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻮە وا
ﺋەزاﻧێ ﮐە ﺋەو ﺗﺎﮐە دۆﺳﺘﯽ ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺑە ﮔﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻣەﯾە  .ﭘﺴﭙﯚڕ و ﭼﺎزاﻧﯽ ﮐﯚﻣەڵﻨﺎﺳﯽ و دەروون ﻧﺎﺳﯽ ھەر ﺧﯚی ﺑﻮو .
ﻣﺎم ﺟەﻻل ﺑە ﺗەﻧێ  ،ﮐەﻟێﻨﯽ ﺑێ دەﺳە�ﺗﯿﯽ ﮐﻮردان و ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﺗﺎﺳﺎوی ژﯾﺮ ﻧﯿﺮی داﮔﯿﺮﮐەراﻧﯽ ﮐﻮردی ﭘڕ ﮐﺮدﺑﻮەوە.
ﻣﺮۆﭬﯽ ﮐﻮرد ﻟە ﺑﺎرەﮔﺎی ﻣﺎم ﺟەﻻل دا ﺧﺎوەن ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﺑەرزی ﻣﺮۆﭬﺎﻧە ﺑﻮو و ھەرﭼﯽ ﮐەم ﮐﻮوڕی و ﮐﻮرت ھێﻨﺎﻧﯽ
ژﯾﺎﻧﯽ ژێڕدەﺳﺘەﯾﯽ و داﮔﯿﺮﮐﺮاوی ﺑﻮو  ،ﺋەڕەوﯾەوە  .ﻻﯾەﻧﯽ ھەرە ﺑەرزی ﺋەم ﺋﺎﮐﺎرەی ﻣﺎم ﺟەﻻل ﻟەوەدا ﺑﻮو ﮐە ﺋەو
ﺗەﻧﺎﻧەت ﻣﺮۆﭬﯽ ﻧﺎﮐﻮردﯾﺸﯽ ﻟە ﺑێﺮ و ﭘێﺰی ﺧەرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ ﺧﯚی ﺑﯽ ﺑەش ﻧەﺋەﮐﺮد  .ﮐﻮرد  ،ﻧﺎﮐﻮردﯾﺶ وەﮔەرﯾﺎن
ﺑﻮوت  ،ﻟەﮔەڵ ﻣﺎم ﺟەﻻل دا ﺋﯿﺪی ﺋەﺑﻮوە ﺧﺎوەﻧﯽ ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ ﺳەرﺑەﺧﯚ و ﺳەرﺑەرز  ،دە ﺑﻮاری ﮐﻮﻣەڵەﯾەﺗﯽ  ،ﺧﺎوەﻧﯽ
ﺳەروەری ﻧەﺗەوەﯾﯽ  ،دە ﺑﻮاری ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺧﺎوەﻧﯽ ورە و ھﯿﻮا و دڵﻨﯿﺎﯾﯽ و ﺋەرﺧﺎﯾەﻧﯽ ﺑە ژﯾﺎن و داھﺎﺗﻮوی ﻣﺮۆﭬﺎﯾەﺗﯽ،
ﻟە ﺑﻮاری ﮐەﺳﺎﯾەﺗﯽ دا .
وارﮔە ﻣﺎم ﻟە ﺷﺎخ ھەردەم ﺳﻮوﮐە دەﺳە�ﺗێﮑﯽ ﮐﻮردی ﺑﻮو  ،ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎ  ،ﺋﯽ دە ﭘێﺸﻤەرﮔە  ،ﺧەﻟﮏ ﺋﺎﺳﻮودە و
دڵﻨﯿﺎ  ،ﻗەڵﻐﺎﻧﯽ ﭼﯿﺎ و ﭘێﺸﻤەرﮔە  ،ﭘﺎرێﺰەر  .ﮐﻮرد  ،ڕۆژھە�ت و ڕۆژﺋﺎﭬﺎ و ﺑﺎﮐﻮور و ﺑﺎﺷﻮور ؛ ﻋﺎرەب  ،ﻋەﺟەم  ،ﺑە ﭼەپ و
ڕاﺳﺘەوە  ،دە ﺑﻦ ﺳێﺒەری ﯾەﮐﯿەﺗﯿەﮐەی ﻣﺎﻣە  ،ﺟەﻻل ﺗﺎڵەﺑﺎﻧﯽ  ،ﺳەرﻗﺎڵﯽ ﺑەزم و ڕەزﻣﯽ ﺷﺆڕش  ،وارﮔە ﺋەﺑﻮوە
ﭘێﺘەﺧﺘﯽ ﺷﯚڕش و ﺋﺎزادی و ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﻟﯚﯾﺎن  .ﭘﻮورەی ھەﻧﮕﯽ ﺋﺎزادﯾﺨﻮازان ﻟە دەوری ﺷﺎی ھەﻧﮕﺎن ﻟە ھﺎت و ﭼﻮوی
ﺷێﺮە و ﺷێﻠەی ﺷﯚڕش ﭼﻨﯿﻨەوە ﺋەﺑﻮون .
ﺟەﻻل ﺗﺎڵەﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾەی ﺷﺎﻧﺎزی ﮔﺸﺖ ﻣەردم ﮐﻮردﺳﺘﺎن ؛ ﺋێﮏ ﺟە ﺷﺎھﻨﺎزێﻦ ھەری ﮔﺮﯾﻨﮓ ﺋﺎ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن .
ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﺷێ ﺳەرﺑەرز ﺑﻮوت ﮐﻮ ڕۆڵەﯾەﮐﯽ ﻧەﻣﺮ وەﮐﻮ ﻣﺎم ﺟەﻻﻟﯽ ﺗێﺪا ھەﻟﮑەوﺗﻮوە ﮐە ﺑﯚ ھەﺗﺎ ھەﺗﺎﯾە ﺑە ﻧەﻣﺮی
ﺋەﻣێﻨێﺘەوە .
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