
 
www.kurdistannet.org 

 13:47 2006-2-7 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

1 

  
  ر نوه  ئهیحاج .. .  کوردستانهیشتمانی نیتک هی  یندنحا خوی فاتینگ زه، ی بجه ه وان ههیر  مهیاونانڕ
   
 ی وه گا و بزوتنه مهۆ کیانیز  به ه مهۆ کی وه شانه وه ت هه  ده هی ک ههنیوانت
 یسا ئیرپرسان  بهی ربهۆ و ز استهڕ  وه  منهیال  کوتومت به که ، هاتییتاۆ کیوتنخواز شکهپ
 . وه ته ان دووپات کردوهیمان شت ادا ههیاجی جیبات  مناسه  له ه مهۆ کین و جارایتک هی
ان یکدۆتی میت بهیتا  کاک ئارامدا بهیت پرسراوه لیم رده سه  و لهیگشت  به ه مهۆک
ک دۆتیم ، کوردستانیک  خهینیڕ اپهڕ یک دواژۆڕند  شا تا چه کی ژهدر کرد که وته کهج
 .زانست کدارکردن به چهۆو خ وه رچدانه رپه  بهیدۆتیم ،ر کوردستاندا هس شابوو به کیبا که

 یرک  ئه هی کرد ه مهۆم ک به ،بوو  نهیۆوت  ئهیک هیها  به وکاته تا ئه  که وه نهیژ تویزانست
  دهۆتیمان م  ههیوام رده ش بهیوانیر  مه  کاکیکان وه نهیژتو .گا مهۆ و کیۆ خییستارئ هه
  وام بوون له رده گاو به مهۆ کیاگرتنڕ یندویز  بهۆکرد ب  دهی ادهی پ ه مهۆ ک که
وتوو  رکه ش سهیک هی ادهڕتا ،زمی و فاشیوتو  و دواکهیرست په نهۆک )مه مقاوه (ی وه رچدانه رپه به
  ه مهۆ کیۆ خیکات  بوو که هی شهو ک مان ئه  ههیریرگ وان دهیر  کاک مه ستاکهئ .بوو
 یت هیوتو ت و دواکه هاله  جه ان لهیر نگه عسدا سه ر به رامبه به  له وه هیندامان ئهموو  هه به

 یستا ئ تدارن له سته  ده  کهی وانه  ئهیت بهیتا به ، کهسان موو که  ههیرک  ئه هیۆب .گرتبوو
  بوون لهبات   خهیر نگه  سهیر شهۆکژان تۆڕ  ک لهژۆڕ  زانن که  ده وه ان بهیۆکوردستاندا و خ

 ۆ ب ک کهوانیر مه ، وه وانهیر  مهی پشت ن به پشت بده ،یت هیوتو  و دواکهیرست په نهۆ کیدژ
  وه  کردنهی و شانخاینگ دهب .ابوردوداڕ  کان بوو له هیڤۆ مر اسا دژهی یست  دهی قوربانیۆخ
وتن  شکهت وپ هیلمانیع ی وه خستنهۆدر  به  له  جگه هی نیک هیچ مانایش ه هیت ارهیرپرس و به له

م   ئه  بکات که وه رک به  کوردستان دهیشتمانی نیتک هیت ب ش ئاشکراتر ده وه له .یخواز
ر   سهۆ ب تره وره تر و گه چیکرش هیتا ره وان سهیر رکاک مه  سهۆ ب هی انهڤ نامر رشهه
 یاندنی نجام گه ئه  و بهت سته ر ده رامبه  به رخستنه دهۆ خیڕۆ مانی تاکه ره سه که، انیۆخ
 یاساکانی یپاندن داهاتوشدا سه له .اسادای ی وه ره  ده ر تاک له رامبه  به انهیکان ستهیو

 یتتدار سته و ده ن ش لهیکن هیچ الیه . تریکان نگه هڕ ی وه نهیگاو س مهۆرک سه  بهڵ نگه جه
ن  هیال ت ناکات وله هیلمانیت وع هین هد  مه  باس لهیتک هی ی نده وه  کوردستان ئهیۆم ئه
 ی وه  ئهیربار  سه مه ئه ،تنر  داده دهۆتیم م  ئهینگ شهپ  به وه شهیکان هی ئسالم وته هڕ
ن  هیال  له  ناسراوه سه وکه ار بهیخت البه  کاک مه  نمونهۆ بیتک هی ناویرپرسان به که
   له هی  ههی وره  گهیۆڕ ،یۆ خیکان مکاناتهیو ئ نفوز رگرتن له سود وه  به که ،وه کانه هیسالمیئ
ت کر ن دهی ئا ت به باره  سه  کهی وانه نهیۆکو باس ول  ئهیاندنی نجام گه ئه  وبه وه وکردنهب

 یگاڕ  ان لهی یرستۆری تی کانهۆ ترسنی وهش ر چ به  سه ته ان کراوهیرشابووردوشدا هڕ و له
 و  وه بنه نه ابووردوو دوبارهڕ یکان ساته ت وکارهتراز کار نه  کار لهی وه  ئهۆب . وه اندنهی اگهڕ
 تاک و یانی ژ  له رپرسه  به ت که سته ده ،ک وه ، هیشتمانی نیتک هی یرشان  سهیرک ئه
   کهی شانهو بانگ ر ئه رامبه  بوون بهیۆاستگڕ  وه .گا مهۆ کیشخستناساو پی یر روه سه
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