
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   17-11-2005 0:19 

1 

  
  هاوار حاجی ... ران و روشنبیرانی کورد ستی نوسه لوه  و ههویڕ مزینانی راپه شه

16-11-2005  
 

مزینان   شاری شه له) م ژیته (تی تورکیا هو کانی پاراستنی ده وودا هزهردند رۆژی راب  چه له
 هۆی کوژرانی  ووهنجامدا ب ئه کی کورد و له یهیت ناو دوکانی هاو مینیان فدایه

ین و هرشیان ڕ ه راپ ه په  چه و کریاره ژی ئه ددا و ساته ر له  هه که کی شاره خه، ک ییهت اوه
  س له ان دوو که توانی که که بوون و خهسا  هه ۆریستیهر تی و کاره ی به سانه و که ر ئه ه س کرده
  . ن  بکهیانلیس پۆ یسلیم ن و پاشان ته ستگیر بکه  دهران نجامده ئه
  کانی کوردستانی تورکیا به  شاره پیشاندان له خۆ ند رۆژکه  چه یه  کشهم ر ئه سه لهر  هه

  نی پشتیوانی بهوامن بۆ نیشاندا رده کر به دیاربهبازیدی و ، کانی وان  شاره تی له تایبه
ی   شاروچکهترسی راگرو نهکی خۆ تی خه تایبه کاری و به ری هه ڤه ڕیوی ده کی راپه خه
یسوا توندی ر ری تورکیا به شکه ی پیاوانی له ریستیه تیرۆ و کاره  ئهران پیشاندهخۆ. نمزینا شه
  دات بهوترین کات تاوانباران بو ز کرد کهتی تورکیا   حکومه ستو کرد و داوایان له تهوپرۆ
  . دادگا
 نگی ل دهو ب  وه ته بشار که  شته یدا که وه ی ئه و ری تورکیا زۆر هه شکه  له تاوه ره  سه له

وامبوونی  رده زایی و به نگی ناڕه وونی دهبکردن و بند نه شه  تهر به م له به، بکات
جبور کرد  ی مهتی تورکیا رو حکومهشک کانی کوردستانی تورکیا له اره ش کان له پیشاندانهخۆ
.  نجامداوه ئه  وه ته  حکومهکانی ته ن چه الیه  له  بکات کهڵووب ت و قه بن و تاوانه  دان به که
  :ن مانه ش ئه وانه  ئه  که وه بنه ده نومان روند خاک بۆ  چه وداوهم رو نجامی ئه ئه له
  ه بویت که  کوردستانی تورکیا رد لهتپارزانی کوی دژی وو انهی تیرۆریست و کرداره  زۆر له-

 کانی ته چهستی  ده   بهدا م دواییه  لهکی سڤیلی کورد ها خه نده  ناوچونی چه ری له گه ئه
ی پ ک ک دا  رده ژر په وان له م ئه به. نجام دراون تی تورکیا ئه هر و حکومشک له

  .  وه ته یانهوشارد
وتن و   چاوپکهومو  هه ت له ی وه وه ره  ده وه و چ له  ناوه ی دوایی دا چ له م ماوه  له-

   کردوه وه ر ئه سه ختی له سعود بارزانی جه ردستان مهورمی ک کی ههۆر کانی خوی دا سه قسه
 هیچ  بت کورد خۆی له ئه،  یه خۆی هه بهر تی سه هو زراندنی ده ی کوردیش مافی دامهل  گه که
  رم له کی ههرۆ سه،  بکاتوای خۆی ت و ب ترس داوای مافی رهبین نه متر که  ترسکی که

، منت  ترس نه پویسته، ل ت دا ده وسه لئه رق ئه لشه  ئهی ل رۆژنامه گه تنک دا له چاوپکه
  ریشمان له رامبه ی به وانه  ئه من و پویسته  و سزادان الی آورد نه وه ترسی لپرسینه

وتنی  رکه ڕای ده ره سه.   تاوان نییه م داوایه هئ. ترسن خۆیی نه ربه داواآاری آورد بۆ سه
 رۆک ڵ سه گه لهخاوتنی کوردی ئاو کوردی نگینی  رهرگی  هجلوب شکی سپی بهکۆ بارزانی له

  . بوش
ری  اوهم ی جه ره سعود بارزانی و رمی کوردستان مه کی ههرۆ ی سه ستانهو م لدوان و هه ئه

  .  یان دروستکردوهی بۆهز کی به یهڕ  و باوه وه رزکردۆته ی بهکوردستان
  ازی کورد لهوناو بزاڤی رزگاریخ ی لهکی سیاس کاوس  که یه وه  ئهراپ اکی خهخ -

باش  بونکی ئاماده  له شه و به  کوردی لهکانی  و هزو رکخستنه یه کوردستانی تورکیا دا هه
  . یوی کوردستانڕ کی راپه تیکردنی خه رایه دا نین بۆ ربه
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کی کوردی  یهیت ند هاو  و چه وامه رده  کوردستانی تورکیا به لهپیشاندان  خۆ ند رۆژه  چه-
ک دوو   یه رکراون و تا ئستا له کوژرا و بریندا وه تی تورکیه هو کانی ده هزهن  الیه سڤیل له

ت وی وو ره  ده ر وروناکبیرانی کورد له وسه نو بت هیچ شتکی تر له وتار نهو
هیچ ،   کردووه یسوا نه ریی رژمی تورکیا و کاره کی کوردی ئهڕ هیچ ماپه، وتووه که رنه ده

 بۆ  یان ناردنی نامه، زایی ی ناڕه رامی ناردنی نامه مه   به وه کردیته  نهیک مپانیه نک که الیه
م  ئه، انی مافی مروڤک هکان و رکخراو یهی هو ته ونهن  تانی زلھزو رکخراوه هو ی دهکرۆ سه
  ؟رچی  به چی و له بۆ ییهنگ بده

  
  


