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  طاطعمری خ... ) 2( ..! ر پـــــــــوه سه به
  !!ک. د. ولری پ ی پارزگای هه که یاندنه  راگه م به وه

omerxatat@yahoo. com 
ند  ڕووی چه نهخستستی  به مه ولر به گروپی هه/ امق رشه مانی سه رله  په 11. 19رۆژی 
سیروان  قامی اسواق  شه له همنانه نکی نیازبوون خۆپیشاندا به، ریی ماوه کی جه یهداواکاری

ریاندا و  سه ن به ده رزوو ده  هه وه هزکی زۆره ک به. د. م ئاسایشی پ به، ن نجام بده ئه
ی  وه اش ئهپ. ن که  ده که  خۆپیشاندانه ش به س بوه  که33سگیرکردنی   ده  له بجگه

ن  الیه  ی مانگ له23رۆژی ،  وه کرته هدبو  وه یاندنه نای ڕاگه ندک که  هه له  که واه هه
  جۆرهر  هه بوونی   نکوی له  کهچ دهر  ده وه ی خواره یاندنه  ڕاگهم ئه،  وه ولره پارزگای هه

  :  وه داته  درۆ لکی ده  له جۆرک بهو کات  خۆپیشاندانک ده
  

 آی یاسایی بت یه شوه  ر به گه  هیچ خۆپیشاندانك ناگیرت ئه  له رگه: ولر پارزگای هه
PNA] 16:51 ،23 2005 Nov[ كی ئه ی چه وه  دوای ئهت هه نته ند سایتكیان  رنوا

زگاآانی  نجك خۆپیشاندانیان آردبت و ده  گه ه ولر آۆمه  شاری هه  گوایا له وه بالوآرده
ولر   پارزگای هه هو یه م باره له، یان پكردبن آارهنانی هز بوه به ئاسایش و پۆلیسیش به

  . یاند آی ڕاگه یه وه روونكردنه
  
  : یه آه وه قی روونكردنه ش ده مه ئه
  
 گوایا   آه وه واك بوآرایه رنت هه نته ند سایتكی ئه چه ر له وبه مه ند رۆژك له چه
 بوونی ئاو و  دژی بكاری و نه نج خۆپیشاندانیان آردبت له  گه ولر آۆمه شاری هه له

آارهنانی  به آانی ئاسایش و پۆلیس به هزه، آانی هاووتیان  مافه گرتن له با و رزنه آاره
 شاری   و له وه ینه خه درۆ ده  به ستراوه به  هه واه و هه دا ئه  لره ئمه، یان پكردبن هز بوه

 و دووپاتی  وه ره ی سه و ئامانجانه  بۆ ئه آراوه ك خۆپیشاندان نه یه هیچ شوه ولر به هه
ند سای  ی چه  ماوه  له رمی آوردستانه ختی هه  پایته ولر آه آو هه  شاركی وه وه ینه آه ده

 و  نجامدراوه ی جۆراجۆری تدا ئه وره ی ئجگار گه  و پۆژه تكراوه ترین خزمه وره رابردوودا گه
ش خۆیان  م شاره  هاووتیانی ئهوت و آه رچاو ده  به نه الیه مه وعی و هه آی نه گۆڕانكارییه

  م شاره ناو ئه ری آردب به میوانی گوزه ر به سكیش گه رآه هه، ن ده  ئه و راستیانه واهی ئه گه
  . گات آان ده  راستییه له
  

هیچ  ن به وت خۆپیشاندان بكه ر توژك بیانه  هه  آه وه ینه آه  دووپات ده وه شدا ئه لره
تی خۆپیشاندان  آی یاسایی پشتر داوای مۆه یه شوه م به به، آرتـك رگریان نا یه شوه
ی یاسایی داوای  شوه  سمی به ره ی پشووشدا هیچ چین و توژك به یه م ماوه له، ن بكه
  .  آردوووه پدانی خۆپیشاندانیان نه رگه

 
، یری ماوه کی جه یه وه  بزووتنه زگاکانی بۆ نکوی کردن له ک و ده. د.  پ نت به ی پاڵ ده وه ئه
ی ئاستی  وه رفراوان بوونه  به نی لهزگاکا ک و دام وده. د. میان ترسی پ که یه:   ند شتکه چه
کی  یه ست بوونی ژماره یوه په کانی تر و  شونه تی له یه وه قینه  ته و تیانه زایه  نارهم ئه
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 ژر دابین  وت بچنه تدارانی کورد نایانه سه  ده ی که هو ئه، م دووه، ی وهپک  زۆرتری خه
وان  ئه، کدادا تی و ویستی خه زایه ژر ناڕه ک له کانی خه تایی ترین مافه ره کردنی سه

جیاتی  له ک که ک کریه سپاو یان وه ک مافکی چه ک وه ش نه ت بۆ دانی مووچه نانه ته
  . ن که  چاوی ل ده قه ده زڵ یان خر وسه ک فه  وه کو رت بهد نجام ده کارک ئه

   له کانی و دوورییان ی ناسیونالیزمی کوردو حیزبه رانه رکوتگه سروشتی سه، م  سیه
ییان بۆ  میشه نابردنی هه  و پهیی مۆدرن کاری سیاسی و ڕکخراوهکانی  نسیبه پره
   . کان  سیاسی یه رکوتکردنی ئازادی یه ڕو سه نگ شه بروزه زه

  
  

رزی   پشتی ده چ له ک ده یه" گا"ی  وه  شاردنه دک له. ولری پ ی پارزگای هه که یاندنه راگه
 تارکی نیوه   له  که  تیرۆرک نی یه یانتاوانکی تیرۆریستی   روویداوه ی که وه  ئه چونکه،  وه که یه
زگاکانی  دک و ده.  پ  که  نیه یی یه کخراوه ڕ و دزی یه ت ئه نانه  یان تهنجام درابت ودا ئه شه

ر بۆ   بریمه  که ش نییه د ملیۆنه ش سه و دوو ملیارو شه ت ئه نانه ته، ن که کی ده  خه  له رۆژانه
  مه ئه. زانت  نه وه یه ارهب س هیچ له  دابووی پیان و کهبانی و بارزانی می تاه ورکردنی ده چه

 و  ن تیا کردووه شدارییا ولر به کی هه خه س له یان که ده  به وو کهری ب ماوه خۆپیشاندانکی جه
ڕووی ڕاستی  خستنهبۆ  دا  ر لره من هه. بووهلی یان اوو چ وریان بووه ده سیش له زاران که هه به
دوو ، دک. ولری پ ی پارزگای هه یاندنه و ڕاگه ئهی  وه ڵ کردنه کی کوردستان و پوچه کان بۆ خه یه
و  ت به ره به  سه وه مه که بو ده" گزنگ" و " ئـاسۆ" ی  ردوو رۆژنامه ر هه گه یاندنی رۆژنامه هڕاگ

  : خۆپیشاندانه
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ری  که ی ئاماده سته  ده  که وه کامه ش بوده  یه یاننامه و به بۆ زانیاری زیاتر ئه
  :یان بویان کردبۆوه هک ست پکردنی خۆپیشاندانه م پش ده  کاتکی که  به که خۆپیشاندانه
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 ی که یاندنه  ڕاگه ڕ به ت باوهب ههب ک   ئه وه ره ی سه و ڕاستییانه تۆ بی پاش ئه
 چاوی  تاوانی درۆ و خۆڵ کردنه ولر به کرێ پارزگای هه یان ده، ک بکات. د.  پی پارزگاکه

  ... هم ج ده  به هم بۆ ئو ؟ وه دادگا درتهب کان ی ڕاستی یه وه  و شاردنهك خه
  

25 .11 .2005    


