
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   23-8-2006 20:42 

1 

  
  م عبدو کره ئه ! ... ته سه  دهیرانی قه،  کوردستانیکان شاندانهیخۆپ
  

 نوێ یکوردستان 4050   ژماره  کوردستان لهیمانیشتی نیکت هی یت هیرکردا  سهیندام  ئهیانی ئازاد جند
 کام  وه کانه شاندانهی خۆپ  باره  له وه سانهید (یشانی ژر ناون  لهی وتارک دا2006 /18/8 یوت  رکهی
ر  ت نوسهی که ست ئه وت وا هه که رچاوت ئه  به که ته  بابهیشانی ناون کاتک که،  وه بو کردۆته) ؟ رانهی قه
 و ر بکرن سه  چاره وه هی م رگه کان و تا له هییس  ئه ر کشه  سه ست بخاته وت ده هی دا ئهی ته م بابه له

 یت اسهیک و س ر وه ر هه م نوسه به نیژ ا ئهی کوردستان تیک  خه که  بھنت ئساتانه و مه  بهیکۆتا
ار بسپرت و ی نادینک هی ال  به م کشانه  ئهی تاوان و الردا ببات ک به وت خه هی  ئهی که زبهیح
 ت  ئه تاوه ره  سه ر له  هه هیشان بدات بۆیسئول ن  ب مهیکیر  هاوشهی و پارتیمانیشتی نیکت هی
 یکان ندێ شارو شارۆچکه  هه  له  کهی شاندانانهین و خۆپیرب  دهییزا و ناره  ئه  که هی  وا ههیاندک ر هه(

 یرانی  قه درن به نجامده  ئهی نده اخود گهیکان  هییتگوزار  خزمهیموکور ر که رامبه  به دا لهکوردستان
  بت که وا بۆت ئاشکرا ئه ت ئهی ده بیرنج  سهی ورد ر به گه  ئهیش هی م قسه ئه) ن به  دهیت ناو سه ده

و  ن ئه که ت ئه سه  ده ن و داوا له که شاندان ئهی خۆپ  که  کوردستانهی نارازیک  خهیست به ر مه نوسه
باو  ک و ئاو کاره  وهیکان هییتا ره  سه هییستی بۆ پداو ردا گرتووه سه ان بهیست  ده  کهی ت و سامانه روه سه
موو   هه له، زانت  تاوان ئه  کوردستان بهیک  خهی نهدم داوا کر ر ئه نوسه، بکرترف   سهین مه ته سه

دا  و ووته  ئهیت و سامان وه ر ر سه  سه ست به ر حوکم و ده  سه ادا کاتک هزک دتهی دنیشونک
ک  ناکرت خه بۆ ی مه ش ئهیکاتک، ن بکاتیک داب  خهیکان هییستی پداو  کهیر  سه  له گرت واجبه ئه
و   ئهی دروست بونی هۆ ته  بووه ته سه  ده وه  ئه چونکه، گرن ت ئه سه  دهی خه هیو  ر جاده  سه رژنه ئه
ر  هه،  وه  بھنته پیپاساووت  هی ر ئه  نوسه  کهی  که هییکارگر و ی مژوی وه  کرنهیک ش  نه هی زمه ئه
ان پ یک م خه دا هه هند سا م چه  ئهی  ماوه له  هی بۆ دا زاهیمانیشتی نیکت هیناو  ش له ته هیق م ئه ئه
ر  سه  چاره  و بهک  خهیکان هییر داواکار رامبه  به وه  کردۆتهیان خای خۆشیم شان و هه وو داوهیفر
   به شاندانانهیۆپم خ  ئه کات که  ئه وانه  ئهینشت رزه  سه تاوه ره  سه ر له ر هه نوسه.  وه ته  ماونهیی کراوه نه
 کوردستان یک خه ر گه م ئه زان به  ئهی نازانست ان بهیش که وه  لکدانه هینن بۆ ت دائه سه  دهیرانی قه

و  وه ئه ته هیان بکردایری بی که زبهی حیت هیرکردا رو سه ک و نوسه  وه  ناسراوانهیت هیسا زب و کهیو ح و ئه
 ت   ئه وه  لهیانی ئازاد جند هیبۆ،  هی و نازانستانه کارانه تان ساکان رو بۆچونهیوتن ب ئه ه نیکات پچ

م   ئهیبون  نهجا، ن که  ئهین مه باو سوته شاندان بۆ ئاو و کارهی کوردستان خۆپیک  خه  که وه  چوبتهیریب
 یرکردنیگدا، شتا ساڵ پش ئستا  بۆ هه وه تهنگری ر ئه  نوسه  که هی  هه وه  بهیند وهی  چ په شتانه

 رابردودا ئاو ی سا15 ی  ماوه  کوردستان لهیک  خه  کهی وه  بۆ ئه  تر بووهیبک به ش سهیکوردستان
کرێ پمان   ئه وه هننه  پاساو ئه  کوردستان بهیک  بۆ خه م قسانه ر ئه گه ئهبت   نهین مه باو سوته کاره
ن  بۆ ئهی انهی زانستیلیحل و ته انهه موو به و هه  تۆ ئه  کهی و کوردستانه ر له ت ههیبچۆنه وه  ئه وه تهیه   

ر  نوسه. ن به ر ئه سه ان بهیدا ژ  شاهانهی کۆشک ت و له عمهی ن ته  بووهی و پارتیکت هی یت هیرکردا بۆ سه
زانن   ئهت سه  دهی زمه  ئه  به شاندانانهیم خۆپ  ئهی نانه هیس و ال وکه ت ئه نانه ستت ته  ناوه وه شه وه به
  مه  ئه ن که که  ده   زهیۆری وا ت که رانهی  قهی و بۆچونانه  ئه هیبۆ (ت بات و ئه ان ئهیت ناو قه  سهی بۆچون به
  و جۆره  ئهیکان هییکری و فییۆری تیما  بنهیواو  ناتهیمانا تن به قه  سهیبۆچون،  ته سه  دهیرانی قه

  وه  لکدانه و جۆره  ئه نگه و ره هی  ههیراناوی  قهیک هی نهیم ش زه  کارکردنه م جۆره  ئه  که وانه لکدانه
 یندام  ئهی هی و قسه  ئهی پ به)  وه نه که  دهی جددی  کشهیرو  روبهیوار  کورده  بن که تانه قه سه
   کوردستان بهیک  خهیکان شاندانهی خۆپ  کهی وانه ئه کوردستان بت یمانیشتی نیکت هی یت هیرکردا سه
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ستت   ناوه وه شه وه  بهی کوردیت سه ک ده ران بون نهی  قهیان توشیکان نه زانن خاوه ت ئه سه  دهیرانی قه
 و ی نده  و گهیاسی سیردان رگه  سه دودا لهر رابی سا15   کوردستان له  کهی رانهی و قه  ئهیک و تاوان به

 یستۆ  ئه خاته هتد ئه....  و ین ده  مهیک هیاسای یبون  و نهنکا هییتگوزر  خزمهی بون ڕاوو ڕوت و نه
  وانه  ئهی تانه قه  سه وه  لکدانه و جۆره  ئه  کوردستان کهیک  خه دات به  ئهی هۆشدار  و وه وه وانه ئه

  وه  ئهدای راست له،  کوردستانیکان تداره سه  ده زبهیک ح  نه وه نه که  ئهی جددی  کشهیرو کوردستان روبه
  وه ئه،  وه وانه  پچه ک به  نه وه نه که ه ئی جددی  کشهیرو   کوردستان روبه  که هیانی ئازاد جندی که زبهیح

وت  ن ناتانه  ئوه وه ئه،  عراق  به وه زۆر کوردستانتان لکاندۆته  خۆتان بهیند وه رژه ن بۆ به ئوه
 گرتوون یست  ک ده  ساه15ن خۆ ینسان بژیک و ئ ان وه کوردستیک  و خه وه دان بکرته کوردستان ئاوه

،  ناوخۆتان بۆکردیر شه  هیت ن سه  دهیرانی ر قه گه ئه. ن که ک نه  خه بهش   پشکهیت گوزار  خزمه که
ن ئاڵ ی بچوکتریتانتوان تان نهیت هی کوردایت سه  دهی  درژه م ماوه  بۆ له هییت ن سه  دهیرانی ر قه گه ئه
کا پشتان ت یر مه  ئه  کهی ر جاره  بۆ هه هیت ن سه  دهیرانی ر قه گه ئه، ر کوردستاندا بھنن سه گۆر بهو

 یرۆک  بۆ سهیبان  جالل تاه م جاره ر ئه گه  ئه زانه  مهی دور به،  ناوخۆیر  شه  به وه نه که ست ئه بکات ده
 ناوخۆ یر  شه وه  کوردستانهیک  خهیند وه رژه  بهیناو  موو جارک به ک و هه  وه وه بژردرته نه عراق هه

ر  سه  لهمانتاندای  هاوپهیزبیڵ ح گه ت له نانه ه تی بۆچ هیت ن سه  دهیرانی ر قه گه ئه، رسننیگ هانه
 ی بۆ خۆیو داد و ناخۆ و پاره رگه و پشمه هیر ال ون و داتانناون هه  رک ناکه که  گرنگه ته زاره چوار وه

 یرانی ر قه گه ئه، کتر بکرن هی ی وت ناب تکه  ئهیای جی سهی ک م چوار شته زانن ئه  ئه کهچون
   به ش کردووه دابهردستانتان وچت و ک  ئه روه  کوردستاندا به تک له سه  چ ده  ساه15  هیت ن سه ده
ر  گه ئهی، کتر هیر  رامبه  بهی که که  خهی راگرتنی هۆ  بۆتهییرا  گه ت ناوچه نانه ته، ر خۆتاندا سه
 نو  ان بنهی خۆیزو  ئاره توانن به کان ئه ته هو  ده وه که هیمووال  هه  لهی بۆچ هیالت ن سه  دهیرانی قه

، وت که  ئهتک وه  پش دهی خۆیت هیزبای حیند وه رژه  بهی پ و به هیر ال ش ههیو زۆر جار وه کوردستانه
 یک  خه  خۆتان بهی که وره  چه سته وت ده تانه  بۆ ئه؟نوبو  نهیر  دروستکه  ئوه انهو کش موو ئه ا ههیئا

  . کوردستان بسن
  بن به ست نه وهی  په کات که  زانکۆ ئهی الو خونکارانیرانی روناکب دا داوا لهی که ته  بابهی کۆتا له
شاندان بھنن و ی خۆپ  و واز لهدای نهیم نوس  لهیت هی که هییس  ئه هامه ش مه مه  ئه  که وه کانه شاندانهیخۆپ

   بهن و کوردستان  ووت و وژ بکه وه نه که ر ئهی بی که زبهی و حیانی ئازاد جند  کهی هی و شوه بن به
کان   گفتوگۆ کشه ن بهین ک و ئاماده  خه  گوێ ناگرن له ن که  ئوه وه م ئه به، ن  کردن بکه مۆدرنه

 یری ک سه هیزو ک و ئاره هن تا ویشاندان نی خۆپی کوردستان عاشقیک نا خۆ خهیگ  ئهن ر بکه سه چاره
  ش کهی کاتکانی داواکانیستھنان ده بۆ به ر جاده  سه  برژنه  که کتان ناچارکردووه  خه  ئوه وه ئه، ن بکه
ان و یکان ر ماه  سه کوتنه ئه ش هه وانه و شه وه نه ده ان ئهیم ک وه  چه ن به که ان ئهی خۆیکان  مافهیداوا

ان ی پ ها شوه زاره  هه تتاندا به سه  دهی  درژه و ماوه نا لهیگ ئه، ن که ان ئهیکان ندانهی زیراپچ
و  ست له بت ده  ئه  ئوه هیبۆ،  دا نوقاندووهی ئاست ن جاوتان لهوبو ئوه م وێ به ان ئهی چ ندون کهای راگه
ان ی خۆی داواکان  کوردستان واز لهیک ک خه ن نه که  ئهی ادهی کوردستاندا پ  له ن کهگر  هه ته اسهیس

  . بھنن
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