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  دد  مهمه   محه محه  هاب شاههاب شاه  وهوه ...  ... ژژۆۆ تا دووار تا دووار  ههۆۆمرمریی ئ ئ   کوردستان له کوردستان لهییمانمان  رلهرله   په پهییکانکان  رکهرکه  ئهئه
  

 و موکراتی دگا مهۆ ک  لهیاسای یکزگا ک ده  وهمان رله په
 ی  ئازادانهۆیوخ  راستهیبژارن  ههیگا ر له، کانن ده مه

 یاسای یزگا  دهنییرزتر  به  به  وهێزر مه  دادهڵ مهۆ کیکان تاکه
   کهستیو پیکانت ره  بنهاسایموو   ههدایای ت  کهێنر داه

 یکان موو تاکه  ههیکانک ره  سه مافهما و   بنهڵ گه  لهگونجاوب
 . ێژر کان داده  تاکهوان ن  لهکاوازی جچی ه بڵ مهۆناو ک

 و یاسی سیکت سه موو ده  ههیروو  سه  لهک  خهی بژارده  ههیکزگا ک ده  وهمان رله په
 یت سه دهمان و ب رله  پهیت هیرع  شهش ب مه  ئهی وانه چهپ،  هی وه هی و ئابوریت هی مهۆک
 یکز هچیه. رچاو  به تهنھی  ددان ده بیکنگک پ پاشان وه، خات رده مان ده رله په
 یکان ارهیر و بیاسای یت سه ر ده سه دات به  دهکردنزاۆ خۆ بڵو  هه  کهی ئابوورانی یاسیس
 ت و وت لهی میکان گشت هیند وه رژه  و بهک  خهیچوونۆ راوبۆ بکز رچیوا ه مان ئه رله په

 ۆی خی ئابوورو یاسی سیت سه  ده  تاکهیند وه رژه  به  لهریینھا ب  ته وه وانه چهپ به، دانان
 . کات ده
 روۆکتاتی د ته سه  ده  کهنی  بکه انهینۆ کارت مانه رله و په  ناکات باس لهستیو پ رهل

و  ئه، ن که  دهی دروستت ویو ره ده  لهانۆی خیمای سی جوانکردنۆ بکانتاریترول
 انیچوونۆ بارووی برۆ بۆوت  ئهیکز رچی ناسراوون و هکموو ج  هه ش له مانانه رله په

موو   ههیر کسه هی ی دانهبژار  هه مانه رله و په نھا باس له  تهێو مانه  ده ره ل هۆیب، ێدانانر
و   له کهک کوردستان یمان رله  په که، ن  ههموکراتی دیای دن  له  کهنی که  دهڵ مهۆ کیکان تاکه
 .  بژاردووه  ههیکان ندامه و ئه  داوهۆ بینگ  کورد دهیک  خه  کهھانی جی مانانه رله په
 م که هی ۆ ب که،  درووست بووک ه خی بژارده  ههیکمان رله  په 1992ی سا  کوردستان له له

 یسپاندن  چهۆ بناتبنی بن رهۆو ج  لهیاسای یکزگا  دهمانیمان توان که له  گهیژوو م جار له
  ه کموکراتی دیای دنیمان رله  پهڵ گه  لههاوتاب که، یموکراتی و دین ده  مهیکگا مهۆک

هان  له، ێز ناو کوردستان بپاریکان هموو تاک  ههیکانک ره  سه  و مافهیند وه رژه  بهبتوان
 ننپ  بسهانۆی خیکان سکه  ته زووه  ئارهێو انهی  دهی وانه موو ئه  ههۆ ب سووربیکات ه

 .  کوردیک  خهی نهیرۆر ز سه به
 یت هیرکردا  سهکو به، بوو  نهی کوردستان کتوپری رهۆوج  لهیکمان رله  پهیزراندن  دامه ارهید
   کاره  لهک   بهانی کوردستانیکمان رله  پهی کورد بوونیرانیشنبۆ و رکان کوردستان زهه
 گا مهۆ ک  دوور لهی کوردین ده  مهیکگا مهۆ کیاتنانی بنۆ بیکان زان  و گرنگهستیو پ ره هه
 .  که  ناوچهیکان وساوه چه

 یرۆ زی ربهۆ زی پاش رزگاربوونکاناسی س زهموو ه  ههیهاوکار  کورد بهیران سه 
 یبژاردن  ههیگا ر  لهانی کوردستانیکمان رله  پهیزراندن  کوردستان دامهیکان ناوچه

 ی ترکانن ده  مهگا مهۆموو ک  هه  لهی کوردیگا مهۆ کی وه کبوونهی نز  بهیر کسه هیو  ئازادانه
  1992ی سایچوونۆمان ب  هه ستهیو پشۆمر  ئه هۆیب،  و گرنگ داناستیو پیک کار  بهایدن

 . مان مانه رله و په  ئهۆ بب مان هه
 و ۆیخ ربه  سه ستمان به  ههۆمر  تاکو ئه وه مانه رله  پهیزران  دامهیژۆر ر له  هه وه داخه به

   لهیکان ارهی کارو و برستیو پپ  بهیتوانیش  نه وه، کرد  کوردستان نهیمان رله  پهیئازاد
 ڵسا 13 پاش   وهستاتاکو ئ. نجام بدات وردستان ئه کیکان و ئابووریاسی س  رووداوهڵ گه
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   کهستیمان ب  نهانی ینیمانب  کوردستان نهی بژارده  ههیمان رله  پهیزران ر دامه سه به
 یکاناسی س ته سه  ده  لهک ی ئابوورانی یاسی سیکاری برژانۆ ر  لهێژۆمان ر رله په

   که نه هیو ال پاشان داواش بکات له،  بزانیاراست نیکاری بر  بهانی،  وه تکاته کوردستان ره
 .  وه ته بچی که  کارهاروی بر به
 انی نز ته دانیکند هه،  وره  گهی و ئابووریاسی سی رووداورۆ زستا تاکو ئ 1992ی سا له

ن  کوردستایمان رله  پهۆمر  تاکو ئهم به،  کورد بوونیک  خهیکان گشت هیند وه رژه  به دژ به
کقه  لهی گشتیند وه رژه  به  و دژ بهیاسای نای و رووداوانه  له ش هم ئه، دا  نهم ه 
  نه هی الیچوونۆرروبی ب  بهانیککر  هه مان که رله  پهی ئندامانۆیخ ربه  ناسهۆ ب وه تهر گه ده
 .  کان کردووه  رووداوهڵ گه  لهی له  مامهۆی خی کهاسیس
 ی قوربان کرده  دهانۆی خیتندام  ئهیکانت ره  بنه هیموکراتی د پهینسمان پر رله  پهیندامان ئه
 ئازاد و  پهیموو پرنس  هه  لهانۆی خیانیکاناسی س نه هی الیچوونۆب، یاسی سیکاریموو بر هه
 یکزگا ک ده  وهانیمان رله  کورد پهیک  خه هۆیب،  وه انهیال  به  گرنگتربووهکانن ده مه

 . ن به  دهی ناوت سه ده بیکزگا  ده  بهو ووهینی ب وه کانه ارهی بریروو   لهۆخ ربه ناسه
 یکان شه ره  و ههیترس  مهیمان  کوردستان و نه  لهیاسی سی باری وه  بوونهی ئاساپاش
 و بژارده  ههیکزگا ک ده مان وه رله  په بوون که وه  ئهێر  کوردستان چاوهیک خه، عس به
   کهی و کارانه  لهرۆ زستا تاکو ئ وه داخه  بهم به،  تر بیکرۆ جینکا ارهی کارو بریاسای
  نه هیموو ال  ههیمان پاش رزگار رله  په هیبوا ده.  دراوه نجام نه  ئه هی بوو بکراوستپ
   بهیگا راتریش ز وه له،  که کورد دارهیردوو ئ  ههی وه کگرتنه هی ۆ ب هی ناچاربکردایکاناسیس

 ستیو پک  خهی بژارده  ههۆیخ ربه  سهیکزگا ک ده مان وه رله په.  هیدا  نهیدوواخستن
  هیبوا  دهکدا کات له،  که دارهیردوو ئ  ههی وه گرتنه  نهک هیر  رامبه  به بنگ دهناکات ب

  وه  ئهیاریشن تر پیکن هیک ال نه،  هینجام بدا  ئهانی و کاره  ئهانۆیخ که دارهیردوو ئ هه
  .بکات
، چ ده وهر زگاکان به  دامووده  له  کهی انهی نده مووگه و هه ر ئه رامبه مان به رله  پهستا ئتاکو

و   ئه ستووهیشمان ب نه،  کردووه سوانهی رێدر نجام ده  ئهکانت بهی تا رته  که  لهی وانه  ئهانی
 و ریشنبۆ ریک  خهب ده ایئا. یکان وه بوونهۆ کیکانۆ گفتوگ  لهکش  به  به ته بکر ته بابه
 یرگا ده ر روو له ماوه  جهانی، ن  بکه و کاره  ئه کوردستان بنیمان رله  په  بهڵر پا ماوه جه
 .  وه تهزۆ بد وانه  ناره هی نده  گه و کاره  ئهۆ بکر سه  چاره  کهی ناچارکردنۆمان بکات ب رله په

موو   ههۆینترۆ ک وه هیت بهی تای تهیمۆ کیزرادن  دامهیگا ر مان له رله  په ناب باشه
 یک  خهب  دهانی،  بکاتکانتگوزار  خزمه  کارهیکانرۆم وک زگاکان و که  داموودهیکان کاره
 مان رله  پهکدا کات له،  بگرن  کارانه رهۆو ج  لهگا ر وه هیزا  و نارهشاندانپۆ خیگا ر له
 یندامان  ئه  لهێند  هه  کهستیمان ب  نهانی ی دمان  نهستا تاکو ئیچۆب. یر سه  له نگه دهب
   بن که اسانهی و اریو بر  لهێند  هه  دژ بهانیربرن   دهیزا  کوردستان نارهیکان رله په
 نگ و ب  دهک هی موو به ر هه مان هه رله  پهیندامان  ئهب  دهانی، مان رله م په رده  به نهخر ده
   تاکهیتان و  لهی وه ک ئه روه ن هه  بکهڵ قبو انهیاسی س ارهیو بر  کردن ئهیت هی دژاچیه
 . دات  روودهت سه ده
 یرج  کوردستان ناکات داهاتوو و خهی دارهیردوو ئ  هه مان داوا له رله  پهستا تاکو ئیچۆب
  که دارهیردوو ئ ر هه سه  لهیک  خهی  متمانهی وه  ئهۆمان ب رله ست په رده  به نه  بخه که دارهیئ
   که هی دارهیئو دوو  ناو ئه ن له  ههککان  خه کات که  نه وه  باس لهشیس  کهتری و ئت باتریز
 ب  دهیچۆب. ننکارد وا به  نارهی نده  گهی کارۆ بانۆی خیت هی مهۆ و کیاسی سیت سه ده
  زه ه وه انهیکانت هی مهۆ و کیاسی س هیند وهی  پهیگا ر  له  کهێ بدرکسان  که  بهگار

2 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 26-9-2005 11:14 

  وه شه انهیند وهی و په  ئهیگا ر  و لهانیکان نده  گه  کارهی پرد ن به  بکهکانکوردستان
 .  وه نه دووربخرێبگر لانی خنه  رهشکس رکه ن و هه  پرکهانیرفانیگ
  شه کێو انهی  ده  کهێ ناگر سانه و که  لهگا ر وه هیت بهی تایاسای یگا ر مان له رله  پهیچۆب
 کان کوردستان نه هی الی رکرده  سهانی، ن  درووست کهکان کوردسستان نه هی الۆب

و   لهئاگان بدای راست  له که، کان نده  گه موو کاره ر هه رامبه  بهنگن ده ب  کهنتاوانباربکر
   کهکنسان ن که ده نجام ده  ئه انهی نده  و گهج  نابه و کاره  ئهی وانه  ئه وه،  انهی نده  گه کاره

 . انیکان  کارهی پرد ن به که  دهانیکانت هی مهۆ ک هیند وهی  پهانی، انیداری و ئیاسی سیستۆپ
  

 و یاسی س ارهیر بر سه  بن لهنگ کده هیمان  رله  پهیندامان موو ئه  ههب  دهنۆ چ باشه
 و اریو بر  دژ بهکمندا  ئهچی هی وه  ئهب، انیکان  کارهو که دارهیردوو ئ  ههیکانئابور

 .  ناداتشان کوردستان پیمان رله  پهیت سه ده و بۆیخ ربه  ناسه مه  ئهایئا.  ب اسانهی
.  بنانۆی خیکان نه هی الیکاریموو بر  ههیرینگ هیمان ال رله  پهیندامان موو ئه  ههب  دهیچۆب
 یستوور ر ده رامبه  بهانۆی خیند زامه  رهنگ کده هیمان  رله  پهیندامان موو ئه  ههب  دهنۆچ

و   ئهر رامبه  بهۆی خینگ  و نادهییزا س ناره  کهک هی ی وه  ئهب، ربرن  دهراقی عیداهاتوو
 . ێربر  ده ستووره ده

  ارهی بریوو رهی نھا په مان ته رله  پهیندامان مووئه  هه  کهن  ناگه وه نھا ئه  ته مه  ئهایئا 
 و ینگ  ناده ترسن که  ده وه  لهایئا.  تریچین و ه که  دهانۆی خیکان نه هی الیکاناسیس

   له وه نهال بخر  وهانی،  وه انهی که  پارتهن هیال  بکات لهانی سزادانی تووشانیبوونیزا ناره
 یراست  بهانیکان  پارته ن که  بکهڵبو  قهکاریموو بر  هه رانه کوب  دهانی، انیکان ستهۆپ
 . زان ده
  ستهیو کوردستان پ  لهنییاری خواست مه ئی وه ک ئه وه، ین ده  مهیمان رله  پهیکاگ مهۆ ک له
،  ب وه هی و ئابووریاسی سیکت سه موو ده  ههیروو  سه  و لهۆخ ربه مان سه رله  پهیکان ارهیبر
   بهانیر وه باشیک خه، دات ست ده ده  لهۆی خۆیخ ربه  و سهت هیرع مان شه رله  پهنایگ ئه
 . ن نام که مانه رله  پهیت سه ده
، اربی د وه پیواو  تهۆیخ ربه  سه  کهت بکرۆ ج هۆمر  ئه مان له رله  پهیکان  کاره ستهیوپ

 یمان رله  پهتری ئناب.  تریچی و ه بت هین ده  مهیکلۆمبینھا س  زوو تهینک سا  وهناشب
  بیکنگک پ نھا وه  جاران تهی  و ترسناکانه ناسک و باره  لهرۆ زیمان  نهیکوردستان دووا

 . کان  و رووداوهاریر بر رامبه  بهتددان ب
  شاه محمدهاب وه

Shah. wahab@gmail. com 
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