
www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  0:13 21-4-2005

  

  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... كورد يان كوردي فةيلي؟ كورد يان كوردي فةيلي؟ 
  

ميلةتی کورد هةروةک هةموو ميلةتانی جيهان لة هؤزوو وخثصی جياواز جياواز پثکهاتووة کة هةرثکثکيان 
صة خةصکانةی ئةو بة زاراوةثکی تايبةتی ئةدوث ئةويش بة هؤی باری سروشتی و کؤمةصايةتی ئةو کؤمة

ئةم هؤزة کردانة . کاکةثکان وة زؤری تر، يةزيدثکان، فةيلثکان زانةشهةندث لةو هؤ، ناوچة جياوازانة
   . تيا بةدی دةکرث و مةزهةبث جياوازيانلةرووی باوةريشةوة ئايان وةک ميلةتانی تريش

کوردةکانی ناوچةی لورستانی کوردستان کة ناوچةثکی گةورةی نثوان سنووری بةزؤر درووستکراوی 
کة بةداخةوة زؤر کةس بة ، کوردی تيادةژث کة سةر بة هؤزی فةيلينيعرياق و ئثران ژمارةثکی زؤری 
دووژمنانی کورديش لة سةرةتای داگريکردنی کوردستانيشةوة هةميشة ، کوردة فةيلثکان ناويان دةبات

ئةويش جارث بة بؤنةی مةزهةبة ، هةوصی ئةوةيان داوة ئةم خةصکی کوردة جياکةنةوة لة ميلةتی کورد
   .يان بة بؤنةی زاراوة تايبةتثکةی،  خةصکی کوردةشيعةکةی ئةم بةشةی

پثش سةرهةصدانی شؤرشی ئيسالمی دةسةصاتدارانی سياسی بة هيچ جؤرثک دانيان بة ، لة وصاتی ئثران
هةر اليةنثک يان خةصکانثک باسی ، مافة نةتةوايةتی و سياسثکانی ميلةتانی تری ناوئثرانيان نةدةناو

م بة کةسانثکيش لة قةصة، ةناو دةچووومةتی جياواز زيندان دةکراو للةو مافانة بکرداية ئةوا بة تو
پاش نةمانی شای ئثران و . دةدران کة جوداخوازن و هةوصی پارچةپارچةکردنی وصاتی ئثران دةدةن

بةصام لة راستيدا ، سةرکةوتنی شؤرشی ئيسالمی لة ئثران دةسةصاتدارانی ئةم وصاتة بة ناوی ئاين ئيسالم
 ناسيوناليستی توندرةويان هةموو ئةو اليةن و کةسانةی داوای بچووکترين مافةکانيان لة پشت پةردةی

ئةوانی تريش بة هؤی نزيکبوونةوةی مةزهةبة ئاينةکانيان ، دةکرد دةخستة ژثر شاصاوی کوشنت و برين
. صاتدارلة دةسةصاتدارانی ئثران دةکةوتنة ژثر شاصاوی توانةوةی ميلی و دةکران بة بةشث لة ميلةتی دةسة

کوردةکانی ناوچةی لورستانی کوردستان بةشثک بوون لةو هؤزة کوردانةی کة سةرانی ئثران بةهؤی 
   . دةکةن بؤ توانةوةو پاکسازيان مةزهةبيةوة لثان هةموو کارثکياننزيکی

دةسةصاتدارانی ئثران بؤ رثگاگرتن لة هةموو ئةو ميلةتة جياوازانةی تری ناو وصاتةکة چةند مةرجثکی 
و قورسيان خستؤتة بةرامبةر هةموو ئةو کةسانةی خواستياری خؤ هةصبژاردنن بؤ سةرؤکايةتی سري

ئةويش بؤ رثگاگرتن ، ئةويش دةبث ئةو کةسة فارس بث و لة هةمان کات مةزهةبةکةی شيعة بث، وصاتةکة
   .لة هةموو ئةو کةسانةی کة غةيری شيعةن بؤ گرتنة دةسةصات لةم وصاتة

چی لة کؤن وة چی ئثستا ئةو هةوصانةی ناسيوناليستة توندرةوةکانی ، عرياقةهةرچی لة ناو وصاتی 
بة ناسيوناليستة توندرةوة ئيسالمثکانشةوة هةموو هةوصثکی خؤيان بؤ جياکردنةوةی ، عةرةبی

ة جارثک بة ناوی ئةوةی کة ئةمان. کوردةکانی ناوچةی لورستانی بةشی ئةم ديوو کردووة لة ميلةتی کورد
بؤية دةبث يان رةگةزی خؤی بگؤرث ، يان بة بيانووی ئةوةی ئةمانة بةرةگةز ئثرانيني، لة رةگةز عةرةبن

   .لة ئثرانيش ساصانثکی زؤر بة مةينةتی ژيان دةبردة سةر، بؤ عةرةب يان رةوانةی ئةوديوو سننور دةکرث
 300ةی عرياق کة نزيکةی رژمثی کؤنة پةرست و ناسيوناليستی فاشی بةعس ثکث بوو لةو رژمثة کؤنان

 بؤ ئةوةی عةرةبی ةمانة بةرةگةز ئثرانيني ئثران کرد بة بيانووی ئةوةی کة ئهةزار کوردی رةوانةی
پاشان کةوتة ناو يةزيدثکان و هةموويانی بة زؤر . ناوچةکانی تر ثنث و لة جث ئةوان نيشتةجثان بکات

دی باوک و باپريانيان بدؤثن هةرچيش دژايةی کرد بةعةرةب و تةنانةت رثگاشی نةدةدان بة زمانی کور
   .ئةو سياسةتةی بکرداية ئةوا بث سةروو شوثن دةکرا وةک ئةوانةی بة ئةنفال لةناوبران
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کة کورد وةک ، ئثستا پاش نةمانی بةعس و ئةو هةموو گؤراکاريانةی ناوچةی رؤژهةصاتی گرتؤتةوة
، وثک بة بةرنامةو کارةکامنان بکةينةوةفاکتةرثکی گرنگ چاوی لثدةکرث پثويستة ئثمةی کورد چا

چوونکة هةندث اليةن هةن دةيانةوث ئةو کوردانة بة هؤث مةزهةبة شيعةکةيانةو لةخؤ نزيک بکةنةوةو 
پثويستة سةرانی کورد سووربن لة سةر کردنةوةی فثرگا کوردثکان بؤ . دووريش کةونةوة لة ميلةتی کورد

بةصام لة ، ی داموودةزگا کلتووری و ئاينثکانی ئةم کوردانةئةم خةصکانةو رثگاش خؤش کةن بؤ کردنةوة
چوارچثوةی بةهثزکردن و پاراستنی هةستة نةتةوايةتثکانيان بؤ ئةوةی وابةئاسانی نةکةونة ناو داووی 

   .پيالنةکانی بةرامبةر لة دووارؤژ
ةن ئةويش لة پثويستة اليةنة کوردستانثکان هةموو هةوصثک بؤ نزيکردنةوةی ئةم خةصکة کوردانة بد

بة پلةوپاية کردنيان پاشان بةشداری کردنيان لة هةموو دةسةصاتة سياسی و ئابوورثکانی رثگای 
پثويستة سةرانی کورد لة باشوور لةرثگای پسپؤرة شارةزاکانی جياوازةوة هةوصی بةزووترين . کوردستان

ی ميلةتةکيان و نةوةکانی کاتی ئةم خةصکة يةزيدی و فيلية کوردانة بدةن بؤ گةرانةوةيان بؤ باوةش
   .دووارؤژيان وابة ئاسانی نةتوانن بکةونة داووی دووژمنان
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