
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 3-11-2005 23:23 

1 

  
منگنگ   بده بدهانایانایرک مرک م  نگ کردنی نووسهنگ کردنی نووسه  بدهبده   دد  ههم  هههاب شاه محهاب شاه مح  وهوه ...  ...   تکهتکه  لهلهییکردنی مکردنی م  

  
ری ینگ هیان الیگربن  خنه ی ره وانه چی ئه، ران سه نو
  ان بهیروورای خۆی ب  که هی ان ههی وه مافی ئه، کان رووبۆچوونهیب

، ربرن ه د وه اکانهیدیزگا م ان دهیب  وه نهی رگای نووس  له ئازادانه
نگ  ول بده ان ههیان لبگرت ینک رگا هیچ الیی ه وه بی ئه
تانی  سه رگای ده  له گاک که  کۆمه ت له بهیتا به، ان بداتیبوون
. ن که خۆی ده ربه سهو ای ئازاد یدیبۆ مواز   بانگه وه رزه اسی بهیس
موو  دی هه ئازا رگری له بهنکان  ده گا مه  کۆمه اسی لهیتی س سه ده

ی ان بارینگ  ره، نیئا، ز گه ره، رووبۆچوونی ب ک له وه چ ئاوردانهیڵ ب ه کانی ناو کۆمه تاکه
  .  هت لهیمو  که نه هیتاندنی خوودی ال ه خه هه ش  مه ی ئه وانه پچه، کات اسی و ئابووری دهیس
  که، اییت ت ان دراوهیت سه دهندامی و   ئه کراون به سانیک که، ن  ههاسیینی س هیندی ال هه

ن  به ده روه  به اسکهی س ته سه رانی ده  ئاگاداری سه ان دوور لهیکان ته قه  سه کاروو بۆچوونه
ن بۆ خوودی  ره وه ترسکی گه  و مه که نه هیناو ال  تابووری پنج له ته بوونه، ن ده نجام ده و ئه
 .  اسکهی س ته سه ده
  
 ئازادی  ان بهیر ی باوه وانه ران و ئه  بۆ نووسه هی شه ره  و ههیترس  مه که هت ردوو حاه اره ههید
مۆکراسی ینی د ده گاکی مه اری کۆمهیخواستی  وانه ان ئه، ی هی رووبۆچوون ههیاو و بیدیم

نھا بۆ  ک ته  نه  هیترس  مه وه شه ره اسی ههی بۆچوونکی سهۆێ رک به گرتنی نووسه. ئازادن
ر  گه ئه، ن که ن دهی نووساویدی می داوای ئازادی وانه موو ئه کو بۆ هه به،  خۆی که ره نووسه

موو  دوارۆژ هه له، رێیگ  دهتی بهی تار بۆچوونکی به د قادر لهیکمال س. ک د سکی وه مرۆ که ئه
 تووشی  اسکهی س ته سه  بۆچوونی ده لهاوازیج، بیت ی ههنکیربر ازی رادهیسک ن که
  . کرێ نگ ده ک بده موو شوه هه ب به  ده ها کشه زاره هه
  

ری یڵ ب  گه رچی له گه ئه، کانی نی بۆچوونهیربر  ده  له نی ئازاده ده گای مه  کۆمه ر له نووسه
 پاڵ  کانی بخاته ش بۆچوونهیرک موو نوسه ر هه گه ئه، ان دژبت، یگونج تدار نه سه ده
کانی   رژمه زۆر لهعس و  ی به وه ک ئه تی وه هیی شموولی تاکاگاک وا کۆمه تدار ئه سه ده

 . ت لهی بۆ م هیشی ماۆران که نجامه ب و ئه کتاتۆرێ درووست دهیتری د
  
  پهیموو پرنس هه،   انهیندکان وه رژه ت و به سه ان پاراستنی دهیم ھا غهن  ته ی که وانه ئه
زگاکانی   دامووده ان لهیمای بۆ جوانکردنی سم به، پ ژر نه خه موکراتکان دهی د ونی  ده مه
س و   که ئام جۆره، ن که خۆ ده ربه گای ئازاد و سه  کۆمه ی وت باس له وه ره ده ان له، یایدیم
  وه ته اسهیو س  رگای ئه  له چوونکه، ت لهی ترسناکترن بۆ مسک موو که  هه  له نانه هیال
 ژر  نه هخ ت ده لهیندکانی م وه رژه  و بهن ده ان دهیتی خۆ قه  سهتی سه  ده وامی به رده به
 .  وه هیترس مه
  
   له گرن که موو گۆرانکارک ده  هه ه رگا لهیروورا نیاو و بیدی ئازادی م ان بهیر ی باوه وانه ئه

  الوه ن بهایاسکانیتی و س هی تاکا هیند وه رژه نھا به ته،  ت و وته لهیوتنی م تی پشکه خزمه
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ئازادی .  وه انهیال  به هیک کی الوه له سه  مه هی گاو وت هه رچی دوارۆژی کۆمه هه،  گرنگه
 بی ده ئهگرتنی زانستی و  خنه ی ره واره  قه رجیک خۆی له مه به، رچک بت هه، روورایب

موو  ن مافی ههیربر راوبۆچوون ده.   سته بپارزرێی و پو سکه موو که  مافی ههوه بگرته
ری و  رامبه گربت بهی ڕ هیی ن وه نک مافی ئهیک و الس چ کهیو ه ه تاآیکی ناو کۆمه

، انیت سه زانن بۆ ده ترسی ده  مه رک به سک و نوسه ی بۆچوونی که وانه ئه. نگی بکات بده
  ش لهیوام رده به،  هی ه ه وه اچوونهی پ ستی بهیو پو ته قه  سه وه ته ره  بنه ان لهی که ته سه ده

ک  نه، ن کهی  شموولکان ده ته سه نھا ده اکان تهیدیران و م نووسهنگ کردنی  رگاگرتن و بده
 . ن به نکان ناوده ده زگا مه ن دامووده س و خاوهارموکی د ان بهی خۆ ی که وانه ئه
  
  ته سه و ده که نه هیبۆخوودی الکن  شه ره ترسک و هه ستن مه ده  هه م کارانه  به ی که وانه ئه
،  وه نه خه  دوورده اسکهی س ته سه و ده که نه هی ال ت له لهیشن میمان رئه هه،  اسکهیس
 .  ته سه و ده ی ئه وه شانه وه  هۆی هه بنه ش دهیدووارۆژ له
  

  ری به و باوهزانی  ل ده ندکانی گه وه رژه ری به نی پارزه  خاوه  خۆی به تک که سه  ده
روورای یتک و ب  بابه له ناکات  وه ست بهیچ پوی ه هی موکراتکان ههی د پهیپرنس
م  ن که سانک هه ی که وه ب زۆر خۆش حاڵ بت به  ده وه وانه پچه به،  بترسیکان ره رامبه به

 و و وه راستکردنه بۆ ن هد وڵ ده  و ههن که دهزگاکان ئاشکرا  و کۆرکانی ناو دامووده
  ته لهی کاری خوودی م وه ب ئه ه ان ههیکانش رووبۆچوونهیر ب گه ئه، کان ه ی هه وه چاککردنه

 .  اسکهی س ته سه ک ده نه، .  ناراستی بزان و به وه رووی بته  رووبه که
  

نگ  ههنن بۆ بد کارده اسکان بهی س ناو هزه ان لهی و ئابووریاسی سیت سه  ده  کهی وانه  ئه
   به،  اسکهی س ته سه کانی ده  بۆچوونه  له اوازهی ج روورای ئازاد کهیکی و ب کردنی رای خه

وام بن  رده ن و به  کاربکه  جانه وجۆره درت له ان پنهی سزابدرن و رگاش ن شوهییتووندتر
   که سانکه هدی کن وه رژه نھا بۆ پاراستنی به ان تهی وه  مانه چوونکه، انیکان ر کاره سه له
 . کات  درووست ده که نه هیخوودی ال بۆ  وره ترسکی گه دووارۆژ مه له
  

ی  وه بۆ روونکردنه تدار سه ربن الی ده گهیر توانن کا  ده ی که سانه و که و ئهمو  هه داوا له
ی  سانه و که ئه  ن که ش بکه وه  ئهداوای، ن  بده د قادریکمال س. وڵ بۆ ئازادکردنی د  ههکه باره
  اسیکهی س ته سه  ده ستهیپو. ن  بکه خۆی که ره  نووسه  لبووردن لهساوون داوای  هه وکاره به
  ش به  بکات رگه فتار و کارانه  ره وجۆره سوای ئهی ر وه اکانهیدیگاز م  ریگای دامووده له

ر   سه نه  بخه وره گهران فشاری  ران و نووسهی رۆشنب ستهیپو. دات ی نه وه بوونه دووباره
   که  کارانه و جۆره ی ئه وه بوونه دووباره ی بۆ رگاگرتن لهیاسایاسی و یتدارانی س سه ده
 . ت لهیندکانی م وه رژه ی به  خانه  زۆر دوورن له ن که ده نجامی ده سانک ئه که
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