
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 18-10-2005 18:57 

1 

  
  لیلی  کر عهکر عه  بوبهبوبه  یاساناس ئهیاساناس ئه   ...  ... تی کوردیتی کوردی  وهوه  ی خۆنوسین و دهی خۆنوسین و ده  کگرتووی ئیسالمی بۆمافی چارهکگرتووی ئیسالمی بۆمافی چاره  یهیه  تروانینیتروانینی

  
  ویی میشه  و ههیت ڕه  بنهیر سه  چاره  بکات که یه یڕاست و  لهینکول ب س هه م که  که نگه ڕه 

 یی وه ته  نهیم  سته نان به هی کوردستان و کۆتاییل  گهیت وایه ته  نهی  کشهی وه ره کالکه یه
 کوردستان یل  گهیکان ڕۆه  که،  وه داته نگ ده ڕه دا وه  له له م گه ر ئه سه  لهیکجار یه به
 خۆیان ی دخوازی واره ن و قه  بکهی خۆیان دیارینووس  چارهی خۆیان مافی ئازادیویست به

ل و   گه بت که هو  ئهی کورت  خۆنوسینیش زۆر بهی  چارهیر ماف گه. ن دروست بکه
 ڕێ و و ئه م وئه  ئهی)  ایهسو (  دوور له  و بهی خۆی ئازادی  ئیراده  کراو بهی دیاریک یه وه ته نه

وا  ئه،  بکاتی دیار وه  ترهیکان وه ته ل و نه گه  بهیکان یه یند یوه  و پهیسیاس وج
  وایه ی پی بوونیشی بوون و کوردستانی ئیسالمی حکوم  کوردستان بهی ئیسالمیکگرتوو یه(

 خۆنوسین ی  چارهی ماف  بگات بهیت  خۆیهیق  دنیا ههیتان موو میلله ک هه  کوردمان وهیل گه
 ی ماف م داخوازییه ئه 1) *دات  دهیکات و قوربان بات ده  خه یان ساه شدا ده و پناوه  له وه

کو کورد   وهیک یه وه ته ل و نه ه بۆگیت  تایبه  به که یه وه ته ل و نه ر گه  ههیتای ره  وسهیسروشت
 ی  کوردیش کشهی و کشه یه ی ماف خوازیک تییه وایه ته  نهی کوردیت وایه ته  نه چونکه

 ت بۆ وه  دهیزراندن  دامه وه یه یئی بده  مهیڕوو  کگرتوو له یه ها روه هه 2 *  ماف خوازهیلک گه
 ئستا ی م سنورانه بینت و ئه وا ده ڕه   کوردستان بهی پیرۆزیر خاک  سه  کوردمان و لهیل گه
  وه ڕووه م له.   کردنیشیان گوناه نیهیستکار  نازانت و دهی خواییر ده س و قه ده  موقه به
 ی  گوێ  به  داوهی وه  ئه وه  جۆراو جۆرهیکۆ  سه و له ندان بۆنه  چه  لهی ئیسالمیکگرتوو یه
 تورک یکان وه ته نه ب ده  بۆ کانیدا که یه  سیاسی نده کان و ناوه و بزافهو کۆڕ که  ناچهیالن گه

و  م ئه بت به  خۆیان هه ت به  تایبهیت وه  بزانن دهی خۆیانی ماف ب و فارس به ره و عه
 کوردیش ی وه  ئهی حوکم  به یه یت وایه ته  نه له سه ر مه گه رام بت؟  کورد حهیل گه  له مافه
 ی خۆیت وایه ته  نهی واره  قهیت  خۆیهی ماف یه که  ناوچهین سه ڕه  درین ویک یه وه ته نه
  ڕوانته  دهیکسان یه ئیسالم به زان س ده موو که  هه حه تره ر ئیسالمیش مه گه ئه خۆ. بت هه
یان  گرن  هه و مافه ست له وانیش ده یان ئه خوازت  ده وه ش ئه مه  دنیا ئهیکان وه ته ل و نه گه
 ی خۆیدا خۆیر خاک و نیشتمان سه  لهیت  خۆیهی کوردیش ماف کسانیه یه و  ئهی حکوم به
 یها هۆکار نده ر چه به  کورد لهی وه ته  کوردستان و نهیل  گهکات. رت  به ڕوه به
 یت وه ده  ناتوان  ئارادایه  لهی یه ی سیاس رجه ل و مه و هه  و ئهیت وه  و نو دهیت رمایه هه

  وه  ئه مه ن ئه  ناکهی خرا داوایک ئامانجک کانیش وه یه ی سیاس و هزه زرن  دابمهیکورد
  . رامه  کورد حه  له م مافه  ئه وه ته ڕه  بنه ر له  هه نت که یه ناگه

  
   
کگرتوو  یه ی سیاسیب کته  مهیندام ج ئه ره د فه  مامۆستا محمهیوتن چاو پکه -1 : رچاوه سه 

  184  کگرتوو ژماره یه -2 195  کگرتوو ژماره یه یئیسالم)  الدعوه (یگۆڤار ل گه له


