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  هاب شاه محمد وه ... وتوو ری دواکهوروور و کلتویری تیی قۆربانی ب،نیئا
  

اسی بۆ یروونی و س  ده، ئابووری،تی هی  کۆمهستکیی پوک ن وهیی ئا وه خواره  هاتنه
اسی و ی س فه سهل ی زۆری فه  زۆربه مک که رده  سه  زۆر گرنگبوو لهڵ ستنی باری کۆمهرکخ
  نهیرس ئا  هه ارهید. کردبوو ی نه شه دا گهیایی ئستا ت مه رده  سهم  ئهتکانی هی کۆمه

ی  و زانستانه فه لسه و فه موو ئه کردنی هه شه  پشخستن وگه ان لهی وره ئاسمانکان رۆکی گه
مرۆ   تاکو ئه وه کانه نهیی ئا وه خواره اتنهتای ه ره سه رله رچی هه گه  ئه، بووه مرۆ هه ئه

نجام   ئه وه نانکه هین ال هیال  له وه نهیاوی ئاو ن رده پشت په  له وره ورانی گهسات و ما کاره
  .     داناوه نهی ئاو س  ئهرو نونه ن و خاوه به انی خۆ  که دراوه

  ئاسمانکان نهیرس ئا ی هه وه  خواره هاتنه تی و ئابورکان به هی ه کۆم  کشه زۆر له
ی  وه  بوبوونه  به هی بۆ، وه هیک خۆی ما کان وه رته داب و نه  دێ لهن م هه  به،رکرا سه چاره
  و که نی جوولهی ئارپابوونی ت کاتی به بهیتا  به، وه ش بوبوه رتانه و داب ونه  ئه که نهیئا
 یکۆ کلتورک  به، وه تانی تر بوه لهیناو م نک بهیک ئا نھا وه ک ته سالم نهیئ. سالمیئ

  . .  وه  بوبووهڵ خۆی گه  لهشییب ره عه
   

 وای د  رۆژئاوا لهت بهیتا ھانی بهی زۆر وتانی ج تی و ئابوورکان له هی  کۆمه شه گه
کان  نه هی ال  زۆر له هی بۆ،گاکان الوازکرد  ناو کۆمه  لهانینیراست رۆی ئا کانی ناوه ده سه

  بۆ وه رانه ان گهینیر و ئا ی باوه له هس ت و مه اسهی س ان کرد لهینیی ئا وه اکردنهیداوای ج
ردانی  ستوه چ دهیی ب ه گه وت کردن له سوکه گا بۆ هه  کۆمه لهکان  ارکی تاکهیبر
 ن بوو ساتانه و کاره  ئه، رۆژئاوا ن لهیهۆکی تری الوازبونی رۆی ئا. نییدارانی ئات سه ده
تی  سه ده ان لهیزمونکی تا ش ئهیک  خه،تداری خۆی سه  کاتی ده ن دروستیکرد لهی ئا که
 تی و هیه  کۆمه رووی ک له ی خه نهیی زۆر وه وسانه ت چه بهیتا  به،بوو کان هه سهیکل

  . وه هیئابور
نی یی ئا وه ستنه به  نه، مووی گرنگتره هه  له ا که رۆژئاو ن لهی هۆکی تری الوازبوونی رۆی ئا

هۆی  به. سالمیو و ئ که هنی جوولی ئا ک  وه،اریکراویکی د کلتوور چی هانی بوو بهیکرست
ان کلتورکی ی ی وه ته کی نه چ ناسنامهی هتان لهیوونی مگاکان و ب کردنی کۆمه نه شه گه
 ، وه بوه ب بونه  هه و زی ئه گه و رهسای ع ندی به وهی  په انی کهینی کرستیخودی ئا له وتۆ ئه
  .  وه کرده ڵ خۆی بونه گه وتۆی له لتورکی ئهچ کیانی هینی کرستی ئا هیبۆ
  فه لسه  فهی روون و ئاشکرا  به،ان ئاسمانک نهیرس ئا ر هه سه  چاوخشانک به ارهید

 رانی رکه موو باوه هه دا داوا لهیای ت  که،وت که رده مان بۆ ده که نهیرس ئا ی هه تکه هیمرۆڤا
تی  بهیتا  به،کان ره رامبه بهکانی  پاراستنی مافه بۆ ت بهیا رزکی ت  کهن که ده کان نهیئا
   کهستن وه  ده سانه و که  ئهموو  ههر رامبه ش بهیتووند  زۆر به، دابنن وساوه نی چهیچ
نجام  ک ئهان کاریتی خۆ هیسکی تاکا ندی ته وه رژه رو بهیکارهنانی ب رگای به وێ له انهی ده
  . کان درووست بکات ره رامبه روونی بۆ به ده  ی وه ما،انییانی گیز ن که بده

   که مژوودا  لهون که رچاو ده ش بهینی تریرکی ئا ند باوه  ئاسمانکان چه نهی ئا  له بجگه
  شتی که رده نی زهی ئای،اژشتی و بو رده نی زهیش ئا وانه  له،  وه ته تانا بو بونه لهیمناو  به

بوونی   و نهر هۆی جوگرافی به  پ بوو لهانیر وه باییایتکی ئار لهی و چاند مکورد
توانی خۆی یی هتی و ئابوورکان ن هی  کۆمه  کشه رکردنی زۆر له سه ک بۆ چاره فه لسه فه
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س  ها که ناو ملۆنه  لهۆمر  توانی تاکو ئه هی ی ههژنی بویرچی ئا  هه،سالم راگرێیر ئ رامبه به
  .  وه هت بمنت ای رۆژههیاو ئاسی ئاس له
ن  هیال ستی لهیونالیری ناسییکردنی ب نه شه ر گه به  له،م هه ی نۆزده ده سالم تاکو کۆتای سهیئ
 ،ڵ کانی ناوکۆمه تان و تاکه لهیی م وه وسانهیهنرا بۆ ج کار نه به ، وه تانی موسمانه لهیم
تی  سه ده یدان شه ان بۆ گهیسالمینی ئی ئا کهبت  می عوسمانکان نه رده سه نھا له ته
و  الماردانی ئه گۆچانی په  انکرد بهی ش دهیندێ جار  هه،هنا کار  ان بهیاسی خۆیس
ری تورک  رکهیتی داگ هی دژا ۆنانی کهین و  رمه ک ئه  وه، موسمان بوون رهی  غه ی که تانه لهیم

  . بوون
ی یایدیاسی و میدارانی ست سه  ناو ده ن باس لهیرمتر  گه  به سالم بووهینی ئیمرۆ ئا  ئه ارهید
.  وه سالمهیناو ئ درت به نجام نه  ئه وه ن گروپکه هیال رورستی لهی کارکی ت هیرۆژ ن. ھانییج
کانی  دی خه رانی وترس له گهی ج ن ته نھا بوه ک ته  نهش انهیرورستی ت  کاره وجۆره ئه
 ، انهیرورستی ت و کاره  ئهقوربانی  ته  بوونهانی خۆشموسمانان زۆر لهکو   به، موسمان رهی غه
  وه وانه ناوی ئه  به ن که و کارانه موو ئه هه و دژ به هیبرالیان لیروۆچونیی ب وه ر ئه به نھا له ته
  .  اری کردووهیان دی انی رۆژانهیان بۆ ژیت بهیکی تا ی شوه وه ر ئه به کو له  بهدرێ نجام ده ئه

و چاوکی گومان  ر به سه نه به ان دهیسالمکان ژی ئ رهی گا غه  کۆمه  له  مۆسمانانی که زۆر له
شی بۆ یانیندێ جار گ روونی و هه کی ده ش کشه مه  ئه ه ک،کرن ماشاده  ته وه هیترس مه

   لهگرن رز رائه په ان دوورهیوسلـان خۆ م رهی تانی غه لهی م  زۆر له،درووست کردوون
موو  زانن هه نن و وادهیب ان دهیکان نهیک بۆ کلتوور و ئا شه ره  هه  موسمانان به،موسمانان

  نه هیو ال  ئهرییمان ب کان هه له سه کان و مه ره رامبه ان بۆ بهیروبۆچونیھان بیموسمانانی ج
  . ن ده نجام ده ان ئهیکان  کاره وه سالمهیناوی ئ  به  که هی انهیرورستیت

و   وتان ئه  زۆر له، وه  پشه ان بۆ دتهی و کشه ره گه سالم تهی ئیایی دن وه ره  ده موسلـانان له
ت موسمانان  بهیتا کان به ی کردنی بگانه پشواز انبوو لهی ههجاران   ی که هیئاسانکار

مرۆ  سالم ئهیئ ،اتربتیان زی که  وته ی موسمانان له وێ رژه انهیچ جۆرک نایه مرۆ به ئه
ش  وه  له،سالمی ئ رهی تانی غه لهی دی م ترسی له و مه شه ره ن ههییتر وره  گه ته  بووه وه خهدا به

  . رچ  ده تانه لهیو م  ترسی ئه  له و ترس و گومانه ئاسانی ئه ناچ وابه
ندێ  م هه  به،بن ره کی عه ن خه ده نجام ده  ئه انهیرورستی ت و کاره ی ئه نانه هیو ال زۆر له

رانی  گهیش ج ن مه  ئه  که،ندێ کورد ش هه وانه  له،اندایاین ت ش ههیب ره  عه رهی نی غه هیال
 ،ی رابردوو  کورته م ماوه کی کورد تاکو ئه موو مژووی خه هه به.  کانی کورده  خه زۆر له

کی  خه ر رامبه  به دراوه نجام نه  ئه اسکانوهی س نه هیکانی کورد و ال ن تاکه هیال کارک له
ڵ  گه  لهسالم و هاوکاری کردنیناوی ئ به مرۆ  ئهندێ کورد  هه ی که هو ک له ل و بگوناه وهیسڤ
  . ن ده نجامی ده  کوردی ئه رهی نی غه هیندێ ال هه

   له  که، سانی رابردوو کی کورد هات له ر خه سه  به ی که ورانه  گه ساته و کاره زۆر له
  نا که نکی کوردی نه هیچ الیه  پای به، بووه متر نه م که انی دووهھینگی ج کانی جه ساته کاره
  هیش ج شاناز مه  ئه،ن ل بدهیگوناه و سڤ کانکی به الماری خه  په وه ندنه  سه ناوی تۆه به

کورد . کات  چاوی لدهتی هیڤا و مرۆتکی شارستانی هیقل ک کلتورو ئه  مژووش وه بۆ کورد وه
 پای ،کارهنرا ری به رامبه  به ی که هیاویمیکی ک نفال و چه ی ئه ساتانه ارهو ک چ کام لهیه

ش زۆرجار  مه تی ئه رفه رچی ده گه  ئه،ل بداتی بگوناه و سڤکی الماری خه  په  کهدا  نه پوه
  .  پش بۆی هاتۆته

 ،تان لهیندێ م هوتووی ه ری دواکهیوێ کلتوور و ب انهی سالمی دهیناو ئ نی به هیندێ ال مرۆ هه ئه
شکی  ش بهیژی توندوت،ناوبانگن ژی بهی تووندوو ت  به  وه انهیتای بوون ره سه رله  هه که
 ،  کوردکه شکی کلتووره  به ن به  بکه،ان پکدنتی که ت ق کلتوره هیقل ی ئه وه ره که انهیج



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 18-11-2005 19:19 

3 

ر  رامبه  بهن شانبدهیپ  رناک وگومان لکراو ته هتکی خ لهیک م ش وهیۆرد کوه نهیناووی ئا به
   . تانی تر لهیم

 کوردکان  هیسالمی ئ نه هین و الیاوانی ئای پ،رانی رۆشنب،اسی کوردییتی س سه  ده ستهیپو
وێ  انهی  ده ستن که  راوه سانه ن و که هیو ال موو ئه هه  دژ به وه کانه اوازهی ج ناه رگای که له

کانی ئستاو  وه  نه ن که  کارک بکه، وه شه ری رهیی و بو ی کلتووری توندره  خانه نه کورد بخه
دا یای ت ش درووست بکرت کهیلیکی م رده روه په، وه نه  دوورخه نانه هی ال و جۆره دوارۆژ له

تی و ئابۆرکانی کاتی  هی  کۆمه هیند وهی بۆرکخستنی پهنکی ئاسمانی یک ئا  وهسالمیئ
  .  ی بناسرێ وه خواره هاتنه
ن یدا ئایای ت ن که هرپابک  به رکی کوردی تازهییرانی بیتی کوردی و رۆشنب سه  ده ستهیپو
ندک  وهی  په،یت هی کۆمهندکی  وهی پهک   نه،زدان بت هیکان و  نوان تاکهندکی وهی  پهنھا ته
ۆی وت  کارکی ئه  کهن ن بکهیڵ ئا گه  له له گای کوردی جۆرک مامه انی کۆمهک  تاکه که
 رگای ش لهیکان  مرۆڤه،انی ی رۆژانه کشه کرێ به بت و نه ان نهی انی رۆژانهیر ژ سه له

ت  وه ک ده اربن و نهیرپرس  بهزدان هیر  رامبه نھا به  ته وه انهی فتاری رۆژانه  رهان وی ژی شوه
  ر به ی باوه هل سه  مه کانی کورد درووست بکرێ که تک الی تاکه هی قله  ئه ستهیپو. ڵ و کۆمه

زدان  هیکان و  روونی نوان تاکه ندکی ده وهی  په نھا به ن تهیڵ ئا گه کردن له له مامهن و یئا
ن  هیال ڵ له کانی کۆمه دا تاکهیای ت تی که هی ندکی کۆمه وهی ک په  نه، بناسرتبت
  . ار وسزای ژر پرس بخرنهسالمکان ی ئ نه هین و الیاوانی ئای پ،اسییتی س سه ده
چ ی ب ه،ن کان بکه ره ن و باوهیڵ ئا گه  له له  مامه کانی کورد ئازادانه  تاکه ستهیپو
ر  رامبه اربت بهیرپرس  بهنک هینھا ال  ته،  وه نکه هیسان وال ن که هیال  لهردانک ستوه ده
  و جۆره ێ ئه وهفتار و ش رجک ره مه  به،زدان خۆی بت هیکان  انی تاکهیی ژ فتار وشوه ره
سانی  روونی بۆ که ان دهی ئابووری ،انییانی گی زبژرن دهی  ههڵ کانی ناو کۆمه ی تاکه انهیژ

  . بت  نه گشتکان هیند وه  و برژهڵ تری ناو کۆمه
زووی  ئاره بهان ی انی رۆژانهیبت و ژ  ههانینی ئازادیرکی ئا وێ باوه انهی  ده ی که وانه  ئه
وپشخستنی  ره  به ردانکی رۆکی باشتر له ستوه موو ده  هه ن دوور له ان رکبخهیخۆ
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