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  تت  فعهفعه   ره رهئارامئارام... ... انانییرمرم   گه گهۆۆ ب بششییسکسک بارزان و دوو فرم بارزان و دوو فرمۆۆ ب بککسکسکفرمفرم

 ایئوسترال
 ی نجه  کام په  له هیگرنگ ن،  نهر خو  ههن خو  کهنی هاورا ب مه ر ئه سه  لهمان ربهۆ ز نگه ره
،   وه تهب  دهای ج سته  جه  و لهتقو ده  هه وه ه د  له  که هی وه گرنگ ئه، تژڕ  دهڵ ست هه ده

  ق له ناهه  به  کهی نهخوو   ئه وه  داخه به.   توتهی برا  لهانی ت ب  توته  له نهو خو جا ئه
  ه د  لهی که رچاوه سه، نرا کوردستان رژیلک  خهی سته  جه کاندا له دناوه  به نفاله ئه
خت   بهستیو شهۆ خ زار له دان هه  سهی ناخ  لهی که و سو  گرتووهمانیشتی ن هی دای که وره گه

، وتوو  کهستۆ کیرانزا  ههیوخسارڕر   سه  لهیشیکان  و ئازاره ماوهج کردودا به
 ۆ بی ز و تاسه  حه  لهینشیکا هیت نهی شمه  و به  سفرهیق ونه هڕر  سه  لهیشیکان هییخت دبه به
اوکان و  بی بواردوونگ هڕ یوخسارڕر  سه  لهیش ناسه  ههی و ساردزانی ئازیداری جار دک هی
 ینگ هڕ باوکاندا ش پای له رپهۆ کیژن  جهیوان  شهیکان کهۆز  نه ونه  خه  لهیشید ئومب
نا تان و   و پهستۆ د و ب  ناسنامه بیک هی وه ته  نهی  ناسنامه وه که هی  بهیمووش هه.  شتووهڕ
 . کات  دهۆپ
، را وه لده  ههۆڤزار مر هدان ه  سهیانی گی پوله  تاک تاک پهی مه و ده  ئه  کهزان  دهک 

 ی هم ئاه و نا ده به، زوو ون و ئاره ندان خه  و چهوایندان ئاوات و ه چه، ازی و نازڕندان  چه
 یابانی بیلوول رده  و گهزۆناو ت غدوربووندا له  مهیست  و ههیت سه ده و بیس کهب

 دوا   له  کهتزان  دهک. راب؟  سه بوون به  دهزداۆ س و بانی گ و بنگ هڕ  و بخت رسه سه
 ین دام  لهانی که هۆڕ گ  که  بووه نده وه ر ئه نھا هه  ته شتانهیو فر ندان له  چهیساتدا دوا ئاوات

  له ای، ت برانۆ جاف و گی وارگه  ههکی نزانی، ت بانیرم  گهی کاک  بهی کاکیشت ده
 یای چ  لوتکهیدپا  قه  لهانی، ت بنانی بادانی، یت شناوهۆخ، راغ  قهیکاوی کانشتین ته
 ی رهۆو بال ردولکه  سهیودا دوا ئاوزنگدا هه  لهانیندان  چهتزان  ده کت؟ بارزان بینیریش
 یکسک فرمینووی تانی، رانیزگ  دهیزۆ س  له پیش  دوا باوهی  تاسهانی،  بوونانیزانیئاز
 مانیشتی نیکی دای بلهیق   لهانیوڕ انیندان  چهۆ بوون؟ ئاخانی و خوشکانکی دایرم گه

 . ت؟ن د وه وارانه  هه  لهک هی ناسه  هه  که  بووه له و که  ئهۆ بانیگای و دوا ن کردووه
، نیر وه کاندا هه  ئافاتهیزان  خهی شومهی  وهڵ گه له، ڵ گوی هڕ ک په  وه وان که ئه 

 انیکان ونه  و خه ئازارمانه انیکان نهیبر،  تمانه مهۆ تانیتاکان خه،   تاوانمانهانیکان گوناهه
 کامی ه پیکی وان په ئه، ێو  بکهڕێ  به هیبوا  ده که،  بوونکچۆ کیشباروان پ ئه.  ژمانهڕۆدوا

 ۆ بوون بک گی سهوان ب ئه.  ج ر بگاته  هه هیبوا ده، وتن رکه وتن و سه سره  نهۆبوون ب
. نیز پارانی بژدانماندای و  لهتب ده، نک هی وه ته  نهیادگاریوان  ئه.  کردنزۆور  و نهیئازاد
، نی گرانی  ههمانر د  سه  لهژمانڕۆ دوایر فه  سهۆ بتب  دهکنمانیشتی نی وان ناسنامه ئه
 و ڕ دوانیکان سقانه ئی چ  بهچ. نی ر بکه زبه  ئهانیرتاپا  سهتب  دهکن زمانیلف و ب ئه

 و   و جامانهوار و شاتۆ و ک غهۆ و چانکڕ. نین بئاانیژومان میردن  گه  لهتب  دهنیمروار
 ی کوردستانی باتب  و دهنیی وه ته  نهیلۆمبی و سمای سانیکان انهیق  و فهن و پشتبیمشک

 تب  دهکانمانن رپهۆ کی  و سبه مه ئۆیم  باوکانمان و ئهینوان دو ئه.  وه نهیناز بپ
 یوام رده به، کانمانن وبارهڕ و اوی کانی  و هاژه هڕو خانینخو.  بنتمان انهیحۆ ر  بهڵ کهت
 . نیز بپار رچاوانه و سه  ئهتب ده، کت ویانیژ ن به ده ئه
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،  ناانیکان زوه ئاره،  ناانی سته جه،  ناانیانینھا گ ته ر به  ههکاندا ابانهی ب  لهوان ئه
و  وه  دانهپ.  خاچ درا  لهانیشیزڕ و یت هیسا  و کهینسانیها ئ  بهکوو به،  ناانیکان ونه خه
 ی وه کردنه خاچ   و لهانیت انهیحڕۆ ی وه  شاد کردنهانی انهیها م به  ئهی وه  کردنه سته رجه به
 ۆم ش ئه مه ئه.  انهیکان ونه  خهی کردنعیواق  و بهانیکان زووه  ئارهی هاتنید  و بهانی سته جه
، انی تاوان و بیزۆری پۆ بردن بشۆن ک به، انیکان وره نو  له پ ده رقه  مهیو نهیزۆ د نھا به ته
 . تکر  دهانیکان زاره  مهیاگرتنڕ زۆری پ  و بهانیواران  هه نهۆ کۆ بانی وه نانه ه به
 یشتوانی دانی تاک  تاک بهیرک  ئهم که هی انیکان زهۆری پ رمه  تهی وه نهیزۆد، واردن  ههب
 یسک و سوور و سپ رد و که  زهینگ هڕوان  ئه، مومانن  ههیکوان مو ئه.  هی تهم و ئه
 یاوازی جب.  کوردستاننیرتاپا  سهیستۆ و کی کاتدا شانازک هی  وان له ئه، مانن کهئا
 رد و ب  گه پاک و بیک هی گاتای سروشکن هی شتهی فری باانیکرکام  ههیت انهیحڕۆ

ند  هه  و بهاندایکک هی ی ر الشه سه ان بهبازد.  گرتووه  ههانی سته  دهر ژیکل  گهیگوناه
  وه نانه هێنو ر له سه،  انهیکان امهی  سروش و پهیوش کردن  خه پانی تریو  ئهیگرتن هه
 ی کردننلۆق پ  ناهه به،  انهیت که  شهی  الشهماوی سیماندووتر کردن،  انهیکان  ئازارهیسو

 ی سوورینگ هڕ یش کردن ست دابه  ئانقه به،  انهیک هیک   وهیت هیغدوور  مهو هئاه و نا
 . نی  پاساو درووست بکهایک ته  لهانی، نین چاو بنووقای ئاست  لهت نابو که هیتا خه.  انهینخو
  مه رده و سه ئه، کران  دهکان کهی تار هۆڕ گیرخوارد  دهڵ مهۆ کڵ مهۆکان ک نفاله  ئهی  ساتانهو ئه

 ینگ هڕ و  شکیماشا  تهی وه  ئهب، اندڕ په  دهیر سهپدا   و چهاستڕ الد به  جهیرشمش
 کان هیخان و موراد غهۆ و چانکڕ ی دهۆ و م وهر ش سه  لهکستی ئانی، ن ران بکه  سهی  جامانه

، یانیرم گه، یبارزان، یلی وان فه  ئهیال.  وه نه  بکهل و ئ خیند نبه خو  لهری بانی، ن بکه
 انی تاوانی  ناسنامهک هیموان  هه.  بوونک هیک   وهانیمو هه، ینیباد، یدیزئ، یراغ قه
 کردن و ب گرنگ بنانینفالچ  ئهۆب.  کوردبوون بووی ندانه  خوداوهی گوناهشیو ئه، بوو هه
 .  بوو وتاوانه  ئهی کردنۆچ قه

وان   ئهیزۆهاوس، نی نانیرم  گهی دارانه  نه اوهرگ ب  جه کهیو دا نھا ئه وان ته  ئهیس که 
، نی ننانیراغ و باد  بارزان و قهی واوانه شناغۆوت و ق  کهستۆ ک ژنه وهو ب نھا ئه ته
 و یت هی جافاۆی و د په پتهۆ گی بوو وره  باوک گهی ناز ب  و کورهژی کاین وان ته  ئهیراتگریم

ر   ههرژ  لهانیکر تاک  ههیگرتن ند نه هه به، کنت للهی میکوان مو ئه. نی نسانیبال
 ئازار و ی کردنترقو،  هی له و گه  ئهیسات ده  موقهیرتاپا  سهی کردنزڕ  بت بکدا هیانوویب

 . یت هییکان مه خه
  

 یگا مهۆ کی نهیرۆ زکو به، کان هینفالچ  ئهیژدانیر و ک هه نه، نفال  ئهیوگار  شهیوسا ئه
  شه و هاوککان هیت بهی تا هیند وه رژه  بهیک پ  بهانی،  دابووڵ قوویکو خه  لهیت هیاۆڤمر
  رگه شمه پیلوول رده  گه  لهای و جاکانی چ  له جگه ب مهوسا ئ ئه.  بووبوو سکان هییھانیج

 یرگ م که، کانمان هڕ جا رگزه ن که، نفال  ئهی چاو نگوسته  ئهیوسا ئه. بوو  نهکماندئوم
 زۆ س بیابانی بین  ناو قرچه  لهڵ مهۆک نمان بهکا وشه نه  وه پکه  چه که، بونمانی  بهو ه هه
   بهک هی ک هی سوارانمان هۆڕ شیژن  به  کهی مه وده ئه، نیر وه ده بوون و هه  دهسی سدایی زه و به
بوو   نهک هیگو، دا هنجا  جهایو دوون له، کران ت ده ت له  لهکاندا نهیحرا نش  سهیرشمش
بوو   نهکنوسپ،  بکاتڵبو  قهکمان هی وه انهڕبوو نزا و پا  نهکئاسمان، تستی ببکمانئاه
س  که وسا نه ئه. نخش  بنهانینفالچ  ئهی تاوان  له  له پیو ته  لهش هڕ ی درشتیکه
 . نی بوومانۆ خین  خاوهشمانۆ خ  نه وه، نمان بوو س خاوه  که  و نهستمانۆد



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیتکا به   19-10-2005 20:21 

3 

 یت مان و حکومه رله  و په ئایم رده  سهیاست ئ له، دای ئازادیژگارڕۆ یستا ئ  لهیچ که
 ی  کوته هد،  هیگاڕ   لهانینگ  مهی چاوی لهی تکان ابانهی ب  لهشتا هزانمانیئاز،  دایماۆخ
 یشت  و و دهای چیشت هه  به بلهی ق  لهانیوڕ و ابانی ب خه زهۆ د  لهانیپشت،  انهیارانی یدارید

 یک هی رهۆ و هانیرم  گهیک هی ئای ئایستنی بیای و خول  تاسهشتاه.  انهی وار نهۆ کیپاراو
   مامهیک هی ره حه  سهڵ وه  و ئهنانی بادیک و الوکرول  ههیشت  دهیکرانی  و حهیت هیجافا
   لهی ناز ب  بهشتاه، ھاتی م هه به. نیریز د عارف جه مه  موحهیکقام  و مه وهس

 یس  که و بیوان  پاسه ب م به به، ی کراو پچه له  که  و بهیستراو  چاو به تستاندا به غوربه
نجام  ره سه، ن ده  دهکتر هی   بهیبور  و سه وه نه که رز ده  بهکتر هی ی وره،  وه نه ده  دهکتر هی ید
 .  وه نهی که  دهانینفال مان ئهۆ خیست ده  به وه انهیچون هانا نه  به م به  دووهی جارۆ بش مهئ

 ی النهینجی ئیوفاتڕ ی وه نانهه، انی حانهیس  مهیرگ  مهی هی  دوو ده ه لاتری زیدوا
 یندووی ز شهیم  ههیت انهیحڕۆ ۆ ب که هی قرهۆر ئ ک هه نه، انیارانی  نهۆ کی ژوانۆ بکان هیبارزان

 یتوانی  دهک.  تهم و  ئهیندووانی زژدانیموو و ر هه  به وه هی بوو کراشیک ئاهکوو به، وان ئه
، انین دوی وه اکردنهی جک هی  له سته  و جهانیدر گ غه ق و به  ناهه  بهیشۆ ناخیسک فرم که
 و یرم  فه هییشوازو پ  له  کهتب  نهۆم  ئهی نانه مهیود  ئهیتنی دیشۆ خیسک فرم  بهڵ کهت

 انی انهیشت هه  به زهیزو ئا  لهمر  ههیکۆر  و سهمارۆ ککۆر  سه  لهک هیر   هه  کهی هی شاهانه
خت  نگ وه دره،  هاوتا بیکستۆ ک ر به رامبه  به مه  کهیکک نواندن مه  ئهشتا ه مه ئه. کرد
و   به هی وه نهیخش ها به  و بهزر.  هی بوو بکراکم  دهرۆ ز هیبوا  ده  که کهرک  ئهینان هج به
ژڕ ن هی ال  له  کهی زدارانهڕمو ها  به شنه  چهر  هه  لهراوۆ داشیکبرۆز، ینسانی ئیزڕ  
 .  ندراوهق نو رهه  دهانی قانه هڕ ڵ و د انهۆڤ نا مریوت  و کهس  هه ژدانانهیو
موو   ههۆ بیاوازی ج بیکندکڕۆ ڵپا  له  کهی وه  ئه  ناکاتهیموو  هه مه  ئهم به
ر  سه به   کهژمڕ  نه نفال کراوانه و ئه  ئهیس کهبۆ بت بهی تایکنسک هه، نفالکراوان ئه
 ک هیانوویتا ب، کاندا سته  ده  دووره ابانهی ب ک له  نه  کهی وانه ئه.   بازمان داوهاندایکان هۆڕگ
  ت له نانه ته، ندایق  و خانهرکووک و موس  که  و لهمانداۆ خیست  دهڵ پا  لهکو به،  وه تهزرۆبد
 انی  دهۆڕی گابردووداڕ ید سان  چهی ماوه له، کداۆ و دهیمان و سلرول  ههیکان راغ شاره قه
  ته نھا کراوه  تهانو  ئهۆڕی گی وه نهیزۆ د  که هیی داخ نی جایئا.  وه ته زراوهۆ دانیزار هه
 ترنا؟ یچی و ه  کراوهریب  لهشی و دواترک هی ژنامهڕۆ یژڕۆ ک هی یک  الوهیکوا  ههیرد سه
 ای ئا؟ینیدا ب سانه  که ب زهیو ئاز  ئهیانک ه مهۆک  به هۆڕر گ  سه  لهرتانیز ندان وه  چهایئا
ش  وانه  ئهۆ بمر  ههیکۆر  و سهمارۆ ککۆر  سهن هی ال  له  شاهانهیشواز پیمیراس ندان مه چه

 ناو   و لهدا ستهی شایمیراس  مه  لهی و حکومیزبی حی رهۆ ناو ئاپ  لهشیوان  ئهیچۆ؟ ب کراوه
 ڕێ  به وه هیستیو شهۆ خزور  کوردستاندا بهیک م خه رجه  و سهانیزانی ئازیزۆش و س باوه
 . مان؟یشتی نیش  باوهۆکران ب نه

 و  ووهیخش  بهانیانی گک هیک  وه، زنی ئازک هیک  وه، غدورن  مهک هیک   وهانیمو  هه وانه ئه 
 و یر روه  سهیراتگریموومان م  ههش مه و ئ شتووه هج  بهانیستانیو شهۆ خک هیک  وه
 ی وه هینیخش  به ئاست پ  لهنیرپرس موومان به  ههک هی  ناسنامهچی هب. نیانینکا بارهیعتیئ
 کورد و یل  گه  کهامیند. ی پن ستهی شایکسان هی  بهانیموو  هه که، ی هیی رزه  به قامه  مهو هئ
ر   هه  لهژووم، کات  دهۆی خیکان شهۆرگ موو جگه  ههیماشا  چاو تهک هی  بهکی دایمانیشتین
م  له. تر نابووت ب وه کهس رکه  ههن هی ال له، دا انهیم قوربان  ئهوان ن  لهک کردنیازاویج
،  هییرپرس ن  بهک هی رکرده  سهانی، کن هینھا ال شدا ته واردنه  کردن و ههیاوازیج
 .  هی داک هیموو ال  ههۆیست  ئه  لهی که هباۆئ
   


