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دد  ههمم  هههاب شاه محهاب شاه مح  وهوه ...  ... ؟؟  ههیی کودا کودا   کوردستان گرنگتی له کوردستان گرنگتی له  رۆکک بۆرۆکک بۆ  بوونی سهبوونی سه

 پاشان ، کوردستانکانی باشوور ن هزه هیال تکی کوردی له سه کردنی ده
 ه

  کی کورد زۆر له ی الی خه هی  تازه هیموکراسینی و د ده  مه هیاسی س نهیم و زه دابوونی ئهی ه

و  اتنانی ئهی

  . موکراسیینی و د ده گاکی مه ی کۆمهدنزران دامه

  
  

 پاش ئازادبوونی کوردستانی باشوور ،زموونی پانزه سای رابردوو ئه
ی  زنانه  دڵ ته و رووداوه  پاشان ئه،ساتکی کوردی زرانی ده و دامه
  کان و رووداوه کوردستان  نوان هزه ت له وه راستی سانی نه ناوه
رۆکک بۆ   بوونی سه گرنگی که کوردستان و ناوچه یاسکانیس

 هۆی   بووه ی که زنانه ته  دڵ زموونه و ئه ئه. خات رده کوردستان ده
ی  وره  گوومان و نائوومدکی گه، کوردستانکان نه هیناکۆکی نوان ال

درووست  کوردستانی باشوور  نھا له ک ته  نه،کی کورد ناو خه له
 کوردستان اسکانیی س هیر گرنگی گۆرانکار به ش لهیو کانی تر ئه شه موو به  هه کو له  به،کرد

کی کوردستانی باشوور  وواو ئومد بوو بۆ خهینھا ه ک ته کوردستانی باشوور نه.  که و ناوچه
نی  کوردستا  چوونکه،کانی تری کوردستان شه موو به ک رۆشناک بوو بۆ هه کو وه به

  . زانن کی کورد ده موو خه کانی هه  ئامانجه  وون شتن به خهی تای گه ره  سه ان بهیرباشوو
درووست 

ت  بهیتا ب،موو کوردک بوو  ههونی اڵ بوو خه سهای  ساه مانک که رله زرانی په دامه
موو   هه اواز لهیموکراسی جینی و د ده گاکی مه اتنانی کۆمهیان بۆ بنیبات  خه  کهی وانه ئه
ان یتانی خۆ لهی م ساڵهای ه سا کهی  انهیگا و کۆمه  ئه،کرد ده  که کانی تری ناوچه ته سه ده

 زۆر   وای له، وه وسانه چه  دهکتاتۆریی و د تی هیتی تاکا سه تی ده اسهی س ان بهیو کورد
  ران له نده انی ههی ژ ی که وانه ت ئه بهیتا  به، کرداسکانی س نه هیرانی کورد والیرۆشنب له

ر  سه اتنراو لهیندی بن مه وه اسی دهیزموونکی س ک و ئه نهیم موکراسکان زهیگا د کۆمه
 گاکی کوردی  کورد بتوان کۆمه  که،موکراتکان ال درووست کردبوویی و دن ده ما مه بنه
  . اتبنی بن وجۆره له
   
پ 

و  ڵ بن بۆ ئه هیگوێ رام  کی که  رژه به   کوردستانکانی ناچارکرد که  هیاسی سهزه
 ،کات گشتی داواوی ده  کورد بهکی  خه ی هی  تازه هیموکراسینی و د ده  مه هیاسی س فه لسه فه
 ، و ئامانجانه شتن بهی ر گه رامبه  به ھان رگر بوو لهیو ج که اسیکانی ناوچهی س م رووداوه به
ی  که شه ردوو به  هه  کوردستانکان له نه هی ال ی که زنانه  دڵ ته و رووداوه ت ئه بهیتا به

  . کانی  رووداوه نی لهیان بی رهو  و رۆیکی گهاییشداربوون ت باشوور و باکوور به
 بن بوو له ان ههی ئاۆزکردن و رگاگرتن ان لهی ره ش رۆکی گوهیککان ره  ده هیهۆ

چ یه  به دستان کهری کور کهریتی وتانی داگ بهیتا  به،ی کورد هیوکراسمینی و د ده گا مه کۆمه
 بوونی    چوونکه،ات بنتیجۆره بن و لهاکی گ کی کورد کۆمه  خهبوون جۆرک رازی نه

ای ی دن ت له بهیتا  به،بت ی بۆ ده وره  گهکی ره  پاپشتکی ده وجۆره وردی لهگاکی ک کۆمه
ان فشارو و یربازی خۆ اسی و سهیموو هزکی س  هه  به هی بۆ،موکراتیخواز و دوتوو پشکه

وتی .  وجۆره گاکی کوردی له انی کۆمهزر ر دامه رامبه  به خسته  دهانی وره ی گه شه ره هه
 هاوکاری وتانی   گ به موو هزکی خۆی خسبووه  هه  کهی و وتانه  کی بوو لهشایتورک

ک بوو یر  خه  که،ی هیاسی س هیموکراسی ده و پرۆسه ری کوردستان بۆ رگاگرتن له رکهیتری داگ
 بۆ کرد  دهک نهیم  زه درووستکردنیی بۆ  شه گه ،بوو رپا ده  به کوردستانی باشوور له
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 و اسییرکی سیبوونی رۆشنب هۆی نه  به

  وره  رۆکی گه کرا که ی لده وه روانی ئه کی کورد و چاوه واو ئومدی خه

 کاتی  هن ل کان رووی لبکه نه هیموو ال  هه ش کهیت هیع رجه ب بوونی مه

 ه
و 

کانی پاراستن و  نھا کاره  ته تک که هیع رجه مه. بت اسکان نهی س هزه ونکی

کاتی   بکات له  شانازی پوه وتنی خۆی بزان  خاوه  به  که هی رۆکیک هه ه

 دڵ  هیاسی س  رووداوه ان لهی وره  رۆیکی گه ی که وانه ت ئه بهیتا  به، کوردستانکان هزه
،ککان ره  سه نه هیال ت  بهی به تا،نییب کان ده زنه ته
روونی  ری ده گهی کار گشتکان هیند وه رژه  به ان کهیکان ندامه اسی الی ئهیکی س رده روه په
ت  لهیندی م وه رژه  به وه انهیشموو رووی هه سه له  وه  ،ب ان ههیتبا و خه کاروو  ر سه له ی وره گه

ککان  ره  ده ن هیزه هی ال ردان له ست توه  رگاشی بۆ ده،کرد تر دهزکانی ئاۆ  رووداوه،و وت
  . کرد خۆشتر ده

  کوردستان رعی له اسای شهی هزکی   تاکه  به زراووی کوردستان که  دامه مانی تازه رله په
یه    ببوه،نرا داده

  وداوهر رو رامبه  بهکی بت ره ری سه اردهین بر پاشا، که ی باره وه  ئاسای کردنه بگرێ له
 ،اسکانی س  هزهی  کورانهریینگیندامبوون و ال  قوربانی ئه بوو به ،کان زنه  دڵ ته هیاسیس
   نیوان هزهیاسکانی س  و کشهرانی  قه  و رۆی له مانه لهر م په کی کورد به وای خهی ه هیبۆ

   تاکه ان بهیمان رله  په کی کورد و بگانه خه. و مردما  نه راتاوه سه ر له کوردستانکان هه
 بت بۆ توان هلکی سوور  ده شدا بوون که ره وباوه  له،کرد رعی چاولده تی شه سه ده
م   ئه وه داخه م به  به،کان ئاۆزتربت اتر رووداوهی ز وه دات له رگاش نه ،کان نهیموو ال هه
  وتۆی له چ رۆیکی ئهیوت و ه ست وپ که  ده  له گکی ب ددانک پن مانه وه رله په

تی و  سه زگاکی بده  دهک کان وه شه موو به  هه ش لهیکی کورد نی و خهیب کان نه رووداوه
نھا  رالمان ته  په هیبووا  کاتکدا ده  له،کرد  چاولدهاسکانی س نه هی درووستکراووی اللیید
ان یکان ارهی بررز  چاوکی رز و به مووش به کان و هه نه هیموو ال  بۆ هه هیت بووا هیع رجه مه

  .  هیج بکردا جبه
ی سانی  کشهن یتر ره اسکان گوهی س نهیکی کورد و ال تک الی خه هیع رجه بوونی مه نه

 ، هیرابردوو و ئستا
  خاته ترسی ده  مه کان که زنه  دته ان رووداوهی ،جکانی سترات ارهیاسکان و بری س رانهی قه
خۆکان  ربه داری و سهیزگا ئ ڵ و دامووده کانی ناوکۆمه کیکانی تاکه ره  سه ر مافه سه
  .   ستی هناوه  ده به  تاکو ئستاکی کورد  خه  کهی وتانه سکه و ده موو ئه  بۆ هه که شه ره هه
تکی  سه  ده،اسیکانی سن هیربازی ال و سهاسی یتی س سه  ده دوور لهتک یع رجه مه
انی بزانن یۆنی خ  خاوه خۆکان به ربه زگا سه موو تاکیکی کورد و دامووده  هه  کهروونی ده

بت  تی بۆ هه هبیسک رزکی تا موو که هامان کات هه  له،دا نگانه  کاتی ته  لهن رووی تبکه
کارهنانی بۆ  بهبت بۆ  ههر  سه وتۆی له ری ئه گهیتوان کار اسی نهیچ هزکی سی ه که
چ یه ر به  سهن و هی بال وه هیاسیرووی س  له تک که هیع رجه مه . کان سکه  ته هیند وه رژه به
 گشتکان بت و  هیدن وه رژه پاراستنی به ری گهیژر کار نھا له  ته ،بت  نهاسیینکی س هیال
  . چیتریه

ژر کارتکردنی  بت و له اسی نهینکی س هیچ الیرو گردراوی هینگ هیال  ت که هیع رجه  مه
چ بۆچویه
داری و ی ئ،اساییزگاکا  هڵ و داموود کانی ناوکۆمه کانی تاکهک ره  سه  مافه  لهرگری به
گای   کۆمهآیکانی ره ما سه و بنه فه لسه موو فه  هه تک که هیرجع مه. خۆکان بیت ربه سه
 چی ،دات نک نه هیچ الی ه  رگاش به،کانی بت رووبپچوونهیکۆی ب موکراتی سهینی و د ده مه
  هیند وه رژه بههنن بۆ  کارده ان بهی ئابووری خۆانیاسی یتی س سه ی ده وانه ئه
سانی  ر که سه  بهانیکان ت و بۆچوونه اسهیۆی س انهی  ده ی که نانه هیو ال ان ئهی ،انیکان سکه ته
  . ن  زاڵ بکهتر

اتر یموو کات ز  هه مرۆ له تی ئه بهیتا  کوردستانی باشوور به  وه،گشتی کوردستان به
 س ستی بهیپو

2 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 2-11-2005 18:47 

و   ئه،زینگلینی ئرا  سهڵ گه ی له که وتنه  چاوپکه پاشان، هیکایمر  ئه ت که

و 

بارزانی بکرت رچی زووتر   هه

Shah. wahab@gmail. 
    
     

تی کردن و  هیرا  نونه ت له بهیتا  به، که اسکانی کوردستان و ناوچهی س رووداوهرپابوونی  به
   بتوان رگا له رۆکک که سه.  وه ره و ده که پلۆماسکانی ناوچهی د هیند هوی  په ناساندنی له

نن یب ی ده شه ره  هه ستن و به خۆ دوه ربه د و سهروورای ئازای ب  دژ به  بگرت که وانه موو ئه هه
  وانه موو ئه  هه  بتوان رگا له رۆکک که سه. انیتکان هیاسی و تاکای س هیند وه رژه بۆ به

   تازه هیموکراسینی و د ده  مه  پرۆسه  رگا له وه اوازهیاواز جی ناووی ج وی به انهی  ده بگرت که
 راست  ان بهی خۆاسکانیی س رووبۆچوونهی ب،ی کوردستان بگرن که هداو رهه  سهو کبۆکهیدا له
  . کی کورد ر خه سه پنن به سهیاسی و ئابووری بیتی س سه بری ده  زه وێ به انهی زانن و ده ده
رۆکک و  بوونی سه باتی رابردووی گرفتاری نه  مژووی خه ی له که کی کورد وخاکه خه
  وه ککانه ره  و دهکی  ناوه ن هزه هیال ئاسانی له  وابه هی بۆ، بووه  هه وجۆره تکی له هیع رجه مه
تاکو ئستا .  وه هیترس مهو  شه ره هه ژر  ته ندکانی خراوه وه رژه بهو ، رۆژی کراوهدووا اری بهی
 ،کی کورد هموو خ تک بۆ هه هیع رجه  مه ووه ببن بهیان توانی اسکان نهی س  هزه چ کام لهیه
نی  رۆک و خاوه  سه موو کوردک به  هه ی وه  بۆ ئه ستهیی کوردی پوک رکرده  سه بوونی هیۆب

  . خۆی بزانت
رۆکی  ڵ سه گه  لهوتنی کاو چاوپکهیمر رۆک بارزانی بۆ ئه ی سه هیم دووا ی ئه که ردانه سه
ن وییتر وره گه

  واو له رکی تهی ب کات که  وامان لده،وۆکی کوردستان  سه  تاکهک وهلکرا ی  هیپشواز
. نی ی بکه وه  پشه ی هنانهاو داو وه نهی  بکه وجۆره بووونی سرۆککی کوردستانی له

 کورد زۆر   که وه  کردهرخست و دووپات ی ده هییتو راس ی بارزانی ئه هیم دووا ی ئه که ردانه سه
وته لهیاوی من  بتوان به  که، هی  هه وجۆره ی لهرۆکک  سه ستی بهیپو  ،ی بدۆ ه هی که ت و
  . موو کورد و دۆستانی کورد بت مان کات ج رزێ هه هه له
  م که که ی ده که ران و دسۆزانی کورد و خاکهیموو رۆشنب  هه  داوا له وه ته م بابه  ریگای ئه له

 مان که رله اسکان و پهی س نه هیر ال سه نه  بخه وره کی گهفشار
وتۆ  رۆیکی ئهبتوان ی  وه  بۆ ئه،کی کورد تی خه هیع رجه روونی و مه رۆکیکی ده  سه به
ی  وره نی گه هیردوو ال هه   بوون که وه رونی ئه کی کورد چاوه  خه های ساه ساه  ن کهیبب
کارکی کان  که هیموو ال  هه ستهیپو. ننیبیمانی کوردستان ب رله کوردستان و پهاسی یس

  ن لهییموومان بتوان  هه کی کورد درووست بت که  بۆ خه وجۆره رۆککی له  سه ن که وابکه
 ،موکراسکانمان بکاتینی و د ده موو مافه مه  هه رگری له ن و بهی نای بۆببه  په نگانه کاتی ته
  . ل و خاک بت ندی گشتی گه وه رژه نھا بۆ پاراستنی به کانی ته و کاره

  
com
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