
www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 12-9-2005 18:39 

  
   شاه محمد شاه محمدهابهاب  وهوه ...  ... کاکاییمرمر   ئه ئهییتت  اسهاسهیی س س   له لهککرخانرخان  رچهرچه  وهوه، ، رر  مبهمبهپتپتییسس  1111

 
 یکایمر  ئهیت و الماردان دژ به  پهنیتر وره گه، ۆمر ک ئه  وهیکژۆ ر ر له وبه مه  لهڵ ساس

 ی که نجامه  ئه نجام درا که ئه) القاعده (یروورستی تی گرووپن هیال  لهھانی جیز زلھ تاکه
 ی ناو  بهی هیروورستی ت م کاره ئه.  بوو تهم و  ئهی گوناه بیس ها که زاره  ههی بوونیقوربان

   کهیسالمی ئیھانیب و ج ره  عهیت لهی م  دژ بهکایمر  ئهیکان ته اسهی س  له وه  کردنه هۆت
 بوو پاش کایمر  ئهیالماردان  پهنیتر وره گه، بات  دهی ووهر  بهکایمر  ئه ه ساها هسا
 . م  دووهیھانیج ینگ  پاش جهکایمر  ئهیکانرباز  سه هیشت  که  دژ بهنۆ ژاپی که الماردانه هپ
 ی نانه هیو ال  ئهکاویمر  ئه  القاعده دژ بهن هیال بوو له  نهیروورستی تی کارم که هی  مه  ئه ارهید
 یکند کار  چهشو پ وه  لهکو به، بات  دهانی ناوکایمر  ئهیستۆ و دمانی  هاوپه  القاعده به که
  و کاره  لهام کچی هم به، نجام درابوو  ئه وه م گرووپه  ئهن هیال  لهشی تریروورستیت
 . کایمر  ئهی وه ره  دهیت اسهی س  لهکرخان رچه  وهۆی ه بوونه  نه انهیرووستیت
ما  ر بنه سه نھا له  تهی وه ره  دهیکان ته اسهیم س  دووهیھانی جینگ  پاش جهکایمر ئه
  کرا که  دهش مانهو رژ موو ئه  ههۆیراوجۆ جیهاوکار، ژرار  دادهیکانند وه رژه به
و   ئهیاسی سی وه ش  بهدان گوب، بوو  ههکایمر  ئهڵ گه  لهانیاسی و سی ئابووریند وه رژه به
   بوو لهکرخان رچه  وهت ژههۆ رژئاواوۆ روان نی ساردیر  شهیتاۆ ک ارهید.  مانهرژ
موو   هه هۆیب،  وه هی مایھانی جیکز زلھ ک تاکه  وهکایمر  ئه چوونکه، یھانی جیت اسهیس
   لهت بهیتا به، کایمر  ئهۆیست  ئه هیخرا  دهی که هۆی هھانی ج  له وره  گهیاسی سیکرانی قه
  ن له بووکایمر  ئهیکان ته اسهیموو س  هه  دژ به وه هی فکریروو  له  کهی نانه هی الو ئه ن هیال
 . ھانیج
 و یترس  مهنیتر وره  گه  بهانیکایمر ئه، یسالمیب و ئ ره  عهیتان ویکان مه رژ  لهرۆز

 ی سنوور بی و هاوکاریرینگ هیال، انۆی خیالن  گهیند وه رژه ر به رامبه  بهینیب  ده شه ره هه
  انهش ره  و ههیترس و مه  ئهۆ بانوویک ب  وه شهیم  ههک ک نموونه  وهلیسرائی ئۆ بکاشیمر ئه

 ھانی جی ورانه  گه هیاسی س هیرانکارۆم گ ئه.  وه هیناه ب ده ره  و عهسالمی ئیای دن دژ به
 .  کردشۆ خ انهیسالمیناو ئ  به و گرووپه  ئهی وه شهپ  کردن و هاتنه شه  گهۆ بیگار

   بوو لهاکیمر  ئهیت اسهی سی وره  گهیکرخان رچه  وهر مبهپتی س11 یروورستی تیکار
نجام دا   ئهانی و کاره  ئهی سانه و که  ئهیرۆ زی ربهۆ ز چوونکه، راست  ناوهیت ژههۆر
 . بران  ناودهکایمر  ئهیستۆ دنیی باشتر  به  هاتبوون که وه کهتانو  له  بوون کهکسان که
 یرۆ زی ربهۆز ،برد  دهی وهر  بهبانیناو تال  بهیو  توندرهیسالمی ئیکم رژ که، فغانستان ئه
   بهانۆی ئاشکرا خ  به  کهابووی تی تریکان وه  تووندره هیسالمی ئ لقاعده و گرووپه  ئهیران سه

 مابوو شپ   لهیکگانھا ر  تهکایمر  ئه هۆیب، یزان  دهکانروورستی ت موو کاره  ههین خاوه
  ووه  کرده  لهانیست  دهی وانه موو ئه  ههیرکردنیستگ  دهو مهورژ  ئهیناوبردن  لهشیو ئه
 . بوو  ههر مبهپتی س11 ی کهروورستیت
 ی رهۆو ج  لهیالماردان  پهیژۆ دوواریکانترس  مه  بهیتاۆ کبانی تالیم رژیمان  نه ارهید
، بووی  هه  کهی  کوژهمۆ ک که موو چه و هه عس و ئه  بهیم رژی وه  مانه چوونکه، ناه ده نه
   بهراقی عیمرژ. ھانی ج  لهیکان مانهی  هاوپهکاویمر  ئهۆ بوو ب وره  گهی تریکترس مه
  وره  گهیکترس ک مه  وهران ئیکان زه کورد و هیک  خه  کوژ دژ بهمۆ کیک  چهینانکاره هب
ناو   به روورستهی ت  گرووپهڵ گه  لهی باشیستۆ و هاودی هاوکار چوونکه، کایمر  ئهۆ بنرایب ده
 .  رووپانهو گ  بدات به  کوژانهمۆ ک که و چه  ئهکموو کات ش بوو هه دهئاما، بوو  ههکانسالمی ئه
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   گرتن لهگا رنیی باشتر  کهی نجامه و ئه  ئه شتهی  گهر مبهپتی س11 پاش کایمر ئه
 کاویمر  ئهیکان ته اسهی سیرۆ زیکت هی دژا که، سالمیناو ئ  بهیوو  توندرهیریی بیکردن شه گه
و   لهرۆز.  راسته  ناوهیت ژههۆ ری کردنیموکراتی دیک سهۆپر، کرد  دهانیموکراتی دیایدن
 و نییست له  فهی شهک، انۆی خیت سه  تاک دهی وه  مانهۆراست ب  ناوهیت ژههۆ ری مانهرژ
   لهیکان مانهی  هاوپهکاویمر  ئهیستر ر ئه  سه خسته  دهانیکان مه رژۆ بیک ره  دهی شه ره هه
 . ھانیج
 مۆ کیک  چهینانست ه ده  وهۆ بردانۆ زیکو  هه  له که  ناوچهیکان ته سه اک ده ت مهرژ
 انیکان ته و  لهیاسی سیکرمۆفی و رکرانکارۆموو گ  ههیت هیمان کات دژا هه له، کوژ
 ناو یلیسرائی وئیکیمر  ئهیکالنی پ  بهشییاسی سیرمکردنۆفی ریکو موو هه هه، ن که ده
 ی هاوکارانیت سه  دهی وه  مانهۆ ب مانهو رژ ئه. ب ره  عهیھانی و جسالمیئ  ن دژ به به ده
مان کات   هه له، ن که  دهسلالمیناو ئ  بهی وانه  توندره و گرووپه موو ئه  ههین هی ال مه هه

 و موو ئه  ههی وه رنگاربوونه  بهۆ بننیب  دهکوستک پ  وهانیکان مه و رژت سه  دهی وه مانه
 . انی وه ته  کلتوورو نه ن دژ به که  دهی درووستژئاواۆ رکایمر  ئه  که انهیترس و مه شه ره هه
 ژۆ دوواریکان شه ره  و ههیترس  مه  لهگرتن گه رۆ بگانھا ر  ته  که هیدا ره و باوه  لهکایمر ئه
 ی نهایکی کالس مهو رژ موو ئه  ههینیرۆگ، یھانی جیشی و ئاساموکراتی دیایر دن رامبه به

، ب  دهیستر  مه  لهیت هو  ناو دهیشی ئاسا شهیم  ههش مانهو رژ  ئهینی گورب،  هی که ناوچه
   دژ به هیو  و توندرهیستیروری تیریی بیر نهم ه رهه  به مانهو رژ  ئهیت اسهی سروی ب چونکه

 .  که  ناوچه  لهیاسی و سیت هی مهۆ کیکرانکارۆموو گ هه
 نییتر وره  کوژ گهمۆ کیک  چهینانست ه ده  بهۆ بانیدانو  و هه مانهو رژ  ئهی وه مانه
 یژاوو گ ش له که  ناوچهیتان لهیم، ھانیو ج که  ناوچهیشیر ئاسا  سه خاته  ده شه ره هه

 .  وه تهه  دهکانموکراتی د پهیر پرنس امبه  به نهی و رق و قیوو توندره
 ت ژههۆ ری  ناوچهی کردنیموکراتی د  بهی سهۆ پر اره ناچیھانی جیز زلھیکایمر  ئهۆمر ئه
  هی سهۆو پر  لهگرتن ست هه  دهانی شیک وه  بوونهمانیش موو په هه، نجام بدات ئه
   له هی که  ناوچهیکانسالمیناو ئ  به وه  توندره  و گرووپهروورستانی تیریی بۆ ب کهوتن رکه سه
 . ژۆۆوواد
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