
www.kurdistannet.org 
وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   8-12-2005 16:37 

1 

  
  هاب شاه محمد وه ... ؟ هیقازانجی ک کانی دهۆک له رووداوه

  
 بۆ  وه  پشه مانتی کوردستان و چوونهی  هاوپه سالمی لهیکگرتووی ئ هیی  وه پاش کشانه

  ن زۆر له هیال زای له  ناره،خۆ ربه ستکی سهی ل راق بهیکانی داهاتووی ع بژاردنه هه
و  ن دروست بوو بۆ ئه هیکی بال  خه رو زۆر له کوردستانکانی ت نه هیندامانی ال ئه
   که،راق و کوردستانیستای عی باروودۆخی ئ  له ارهید. سالمییکگرتووی ئ هیی  وسته هه
اسی ی س رهی ان غهیاسی یموو فشارکی س هه  دوور له ئازادانه توان به نک ده هیموو ال هه
دا یراست ش له مه  ئه،کان بروات بژاردنه و هه ره نھا به ته ان بهی ،نکی تر هیند ال ڵ چه گه له
ی  انهیگا و کۆمه اسکان لهی س نه هیڵ و ال کانی کۆمه موو تاکه واکان بۆ هه  ره  مافه  له شکه به
زراندنی  مه اری دهیی خواست انهیگا و کۆمه ان ئهی ،موکراتکانیما د  بنه ندن به  پابه که

  . نین ده گای مه کۆمه
  سکی کورده موو که  ئاواتی هه،بت رده اتپهیراق و کوردستان پیی ع  ناسکه م کاته  له ارهید
ک  هی موو به رهه نکان ههی ئا نه هی ال  ڕاست وه،پ  چه،برالی ل  کوردستانکان له نه هی ال که
ی نگ ی داهاتوو هاوسه بژاردنه م هه  ئه  چونکه،کان بژاردنه  بۆ هه وه  پشه ست بچنهیل
ی  وه پشه هۆی هاتنه ش بهیو  ئه، هیدا وره گۆرانی گه راق لهیاسکانی ناو عی س نوان هزه له
  . کان بژاردنه  هه شدارکردن له موو هزکی خۆی بۆ به هه نی سوونی به هیال
م  گر بۆ ئه موو هزکی خۆی خستۆته کانی رابردوو هه بژاردنه ک هه روه ش هه عهینی ش هیال
راق یاسی عیتوان دووارۆژی س  ده  که،کات بژاردنکی مژووی چاولیده  هه  به،و دنهبژار هه
 کورد ،نی سوونی هیکردنی ال شدارنه هۆی به کانی رابردوو به بژاردنه  هه له.  بکاتیارید

موو هزی  ر هه گه  کورد ئه مجاره م ئه  به،وت ستبکه مان ده رله  په نگکی زۆر له توانی ده
ی  نگانه و ده  ئه  که هی  هه وه  ترسی ئه وه  پشه چته نگ نه ک ده هی کات و به ک نه هی خۆی
  . بت  ده دواوه ترس زۆری به ش مه مه  ئه،جاران متربت له وت زۆر که که ستی ده ده
نکی تر  هیرال ڵ هه گه ن له ای ،خۆ ربه  سه تی به هیسالمی مافی خۆیکگرتووی ئ هی  ارهید
  هی وه  ئه،  دوه و ترسی خستۆته رانه گهیی کورد ن وه م ئه  به،کان بکات بژاردنه اری ههشد به
نی  هیڵ ال گه مانی لهی  هاوپه اسکانوهی س هۆی بۆچوونه سالمی بهیکگرتووی ئ هی  هی وانه  له که
   له هوکات  له،وان  ژر فشاری ئه وته  کوردستانی درووست بکات و بکه رهی سالمی غهیئ
  . بت کی کوردستان ده م خه رجه ری سه ره زه

 چی انیکان ستهیونالیسالمی و ناسینی ئ هیتی ال بهیتا  به،نی سوونی هین الییزان  باش ده ئمه
ی   شوه،رکوک ی که ت کشه بهیتا  به، هی کانی کورد هه ر مافه رامبه ان بهیۆستک هه
نی ناو  هیندێ ال  هه ن کهییزان ها باش ده روه هه ،تر زۆر شتی   دارای کوردستان وه،درالییف
ن  که کانی کورد ده مافه و الجعفری چۆن چاو له) در دا سه موقته (گرووپی ک ی وه عهیش

  وه و هزه  به نه هیم دووال ی ئه وه  پشه  هاتنه هی بۆ،ن که ڵ ده گه ی له له ومامه
  . ی لبکرت  چاوه وره ترسکی گه ی گومان ومهچاوک بت به کانی داهاتوو ده بژاردنه هه له

و  وه خشننه رده سه کان چاوی به بژاردنه  پاش هه،ستوور جارکی تر کانی ده  خاه زۆر له
   که وه گرته  ده و خانه نھا ئه رای من ته نھا به ش ته هیم گۆرانکار  ئه،کرێ ادهیگۆرانکاری ت

ردوو  هه بی به ره نی عه هیم ال  براوش ناکه، دا هاتووه که هستوور ده ری و له سه  له سووره کورد
  ه چ کام لهی ئستا ه الجعفری تاکه. نکانی پ رازی بتی ئا رهی غهی و  که به هه زه مه

نی  هی ناشکرێ ال هی بۆ، کردووه ج نه نی کوردی جبه هیڵ ال گه ی له نانه و به وتنامه رکه
  . در پ رازی بت  سهدا ان گرووپی موقتهیسوونی 
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ک  ستی تاکو ئستا نهیونالیان ناسیسالمی بن ی چی ئ،که کانی ناوچه ی زۆری رژمه زۆربه
تی  هیک دژا موو شوه هه کو به  به،انیکان  وته  له ناوه کی کورد نه کانی خه مافه ان بهیدان
ن ییتر وره ک گه مانتی کوردستان وهی  هاوپه دابوونی درزک لهی  په هی بۆ،ن که  ده و مافانه ئه
 ئستا ،کانی  ئاواته  کورد بگاته ن که وه  دژ به های ساه  ساه م رژمانه ئه. انی بۆ وته سکه ده
 ،و ان زراوهیو دی خه کانی دته  ئاواته ندی له  هه کهیر ن کوردستانی باشوور خهییب  ده که
  .  داواکانی کورد اگرتن لهرن بۆ رگ گه  ده ه ن ههییدووای بچوکتر به
ندێ شارو  هه نجامدرا له سالمی ئهیکگرتووی ئ هیوستی   هه  دژ به ی که و خۆپشاندانه ئه

  و جۆره اتی ئهی ج له.  هی بوا و جۆره  به هیو نابوا هی ن ههییتر وره  گه کانی کوردستان شارۆچکه
کانی   بنکه ان لهی روو انهی ئاشت کان به ارهموو ش  هه  له کی کورد به  خه هیبوا  ده خۆپشاندانه

 ،لیی داواکی م  به هیان کردای ب ان وهیوست نی ههی بۆ گۆر هیسالمی بکردایکگرتووی ئ هی
  .  هیان بدایالمار ان و پهیکان ر بنکه  سه ک بچنه نه

و  و درزه  ئه، وه هروومان بت  رووبه ترسی که و مه شه ره ن ههییتر وره دا گه م رۆژه ی کورد له ئمه
.  کی درووست بووه ندێ خه سالمی و ههیکگرتووی ئ هینوان   ئستا له ه کهی هیو ئاۆز

ان یکان نجامدانی کاره  پش ئه،سان  هه ته قه ج و سه  نابه م کاره ی به وانه  ئه هیبووا ده
  .  هیکردا  ئاۆز نه جۆرهو  ان بهیقامی کورد و شه هیان بکردای که ی کاره وه  کاردانه ان لهیریب

سالمی یکگرتووی ئ هی   چوونکه، سزابدرن جه  نابه و کاره سان به ی هه وانه  ئه ستهیپو
چ یدا هیراست ه ل  که،م بدات ه قه  کوردستانکان له نه هیالنی الی پ  به و کاره  ئه هی وانه له
چ یه. نیب جی ده ناراست و نابه   به و کاره  ئهان بچووکی  وره  گه  چی،اسیینکی س هیال
 کاتکدا کورد   له، کوردستان بکات اسی لهی ئاۆزی س ز به  حه  که هیینکی کوردستانی ن هیال

سان   هه م کاره ی به وانه  ئه هیی ندوور.  هی کگرتووی هه هینگی و  هاوده ستی بهیپو
ی  وانه ت ئه بهیتا  به،بت ه ن دواوه ان بهی که خووری وتانی ناوچهیزگاکانی س دامووده

  . ن  کوردستانکان درووست بکه نه هینوان ال وێ درزک له انهی ده
ڵ  گه ان لهینھا   ته ی به وه  پشه نک مافی چوونه هیس وال موو که  کوردستانکی ئازاد هه له
ست هزکی یلک  هی مان به وه  پشه رچی چوونه گه  ئه،کان بژاردنه  هه  له هی نی تر هه هیال

کانی  موو خواستو مافه  هه  دژ به بی که ره نی عه هیر ال رمابه داتت به هزترمان ده توندترو به
رانی  ڵ سه گه  کوردستانکان له نه هیرانی ال رچی زووتر سه  هه ستهیپو.  کی کورده خه
شتن ی و گه هی م کشه رگاک بۆ ئه ی چاره وه نهی بۆ دۆز وه سالمی کۆبنهیکگرتووی ئ هی
و  ره نگ به ک ده هی  به وه  پشه تک بۆ چوونه هیجی پاشان دانانی سترات،راستکان به
  . بژاردن هه

  کریت بکرته راق دهیک ع  نه،کانی داهاتووی کوردستان بژاردنه  بۆ هه وه  پشه چوونه
دات ک  ار دهیی برکی کورد خۆ  خه وکاته  ئه، کوردستانکان نوان هزه ملمالنکی باش له

کگرتووی  هی ، ل و وته وتنی گه ت پشکه خزمه کانی له تی و کاره نهیق ری راسته نونه
  وته نی تر بکه هیڵ ال گه ان لهینھا  کانی تر ته موو هزه ک هه توانت وه ش دهیسالمیئ

انی ئاس ت وابهچ ستمان ده ده ی داهاتوو له بژاردنه م هه ی له وه ئه ،بژاردن ن ههملمال
 ،تی وه زگاکانی نوده ن دامووده هیی ال  له رپکراوه اسای و باوهی ش که بژاردنه  هه، وه ناته

 کوردستانکان  نوان هزه دابوونی درز لهی ان پهی ،کانمان نگه ی ده وه مبوونه  که هیبۆ
شداری کردن  سووربیت بۆ بهر  سالمی ههیکگرتووی ئ هیر  گه ئه. کات  دوارۆژمان ده  له شه ره هه
قامی کوردستانی  زووی شه م ئاره  به،تی هیواوی خۆ ش مافی ته مه  ئه که ،کان بژاردنه  هه له
   کوردستانکانی تر که نه هیموو ال  هه ی که وسته بات و هه و خه ندبت به  پابه ستهی پو، هین
  . کانی داهاتوو بژاردنه  هه ک له  چه به  ان کردووهیکی کورد  گشتکانی خه هیند وه رژه به
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