
  کات دا ده  ئاشی شۆڤنزم ناسیونالیزم ئاو به
  

ژن هه
١٧/٧/٢٠٠٥  

  
، کان ییهر ئیسالم رامبه ی ڕای گشتی به وه مینه ی سه رگه ناو جه کانی ناو تورکیا، هاوکات و له وه قینه وای ته هه   

کاندا و   گشت پارچه ی له که باته  هاوپشتی دۆزی کورد و خه  خۆیان به ی که سانه هو ک  بۆ ئه کانیکی توونده ڕاچه
  .نن  داده تورکیا ت له تایبه به
  

ند پارتی   بۆ چه م پارته بوونی ئه هیت و ش که که کانی په کدانانی هزه ش من، پاش چه وانه  بۆ زۆرک و له   
ستیاردا، زیاتر گومانی   ساتکی وا هه  و له و جۆره  لهواکی نگی هاوسروشت، بیستنی هه نگاوڕه ڕه
کا،  ک ده یه  وه ته ی مافی نه نده  پاگه کو گروپیک، که کرا، تاوه کانی لده تی تورکی و ئیسالمییه بوونی حکومه ستھه ده
  تی تورکیه وه  ده نووسسازدا، که  کاتکی وا چاره تی و له رانیه ستی تیرۆری داگیرکه  بۆ خۆی قوربانی ده که
یی  وا کرگته ب، ئه  نه م گروپه رانی ئه یی سه مژه ر گه گه ، ئه وروپیدایه کتی ئه ت یه تایبه کی به ره ژر فشارکی ده له
  .دات  نیشانده التدارانی تورکییه سه  بۆ ده م گروپه ئه
  

کداری برد،  ستی چه رهه ستییان بۆ به  ده دا، کاتک که ستی تورکیه  کوردستانی ژرده باتکارانی کورد له خه   
ڕی شکستدا  ره  سه  خۆی له دا، دووبارهیششی عیراق  کوردستانی به  دونیادا شکستی خواردبوو و له پاتیزانی له

را، ک  ده وه ڕی ئه الم جاوه ک دا، به  دانانی چه  ملیان به  بوو، که وه نهال هۆی گیرانی ئۆجه ر چی به گه ئه.  وه بینییه ده
 و شوازی نوێ و ئامرازی  وه ران بگوزته  بۆ نو کارگهرزان نیو وه ار، لهش بۆ  وه  شاخه بات له شوازی خه

شی  ی که وه ک و زاکردنه کان بۆ چه ی ناسیونالیسته ی دووباره وه نابردنه الم په ، به وه گونجاوی خۆی بدۆزته
ریدا  ماوه ی جه وه  بزووتنه ی له و ئاوگۆرانه ی ئه مینه ردا، زه ماوه ر جه سه ڕ به راوکی شه ربازی و ده سه
  . وه دا خۆشکرده پۆته و خۆه دوژمان لهی  وه کردنه ی بۆ چینه مینه باربرد و زه له
  

دا، کانی کانی مافی مرۆڤ و تاوانه ر لیستی پشلکارییه رامبه به ، له تدارانی تورکیه سه  ساک، ده ر له ر به گه ئه   
  وه کام پوشه ست به زانی ده یده دا نه و فشاره ژر ئه ما و بۆ خۆقوتارکردنی له کان، دۆشداده ر کورده رامبه به

  ی که وانه گرت و ئه  ده وه  گۆچانی تیرۆرستانه ست به بری پوشک ده  زۆر ئاسایی له وڕۆکه وا ئه بگرت، ئه
اریان بۆ دنا، بۆ ش، ف وه تی کورده مایه پشتیوانی مافی مرۆڤ و کهناو  ندی خۆیان و  چ به وه رژه به دون چ له

ی  ڕگه  و له وه  ریزی خۆیه کشته ، ده ندووه ی سه ن کلپه نده  بۆ له وه فگانستانه  ئه  له  تیرۆرک که رگرتن به به
 هاوتای  کاته لی کورد، ده ی گه باتی ڕزگاریخوازانه دا، خه م تیرۆرانه پاڵ ئه کان له یاندی ناوی کورده راگه

  !کان تیرۆریزمی ئیسالمییه
  

 ڕی خودا  یانخوقنن و له دا، ده خته  وه م ساته کان له ته ناسیونالیس ، که یه و شاکارانه نجامی ئه ره  به مه ئه   
  مه ی ئه وه  و ئه یه ونه و هه نجامی لۆژیکی ئه ره  سه مه ئه. ن که تاوی ڕزگارده نگه  ته  له ی تورکیه نده ڕژمی گه

تدا  سه  ده شی له نیا برابه  ته سانک که که. التخوازی چنگ خوناوی بن سه سانیکی ده توانت که نیا ده بنت، ته نه
کی ترسنۆکی خۆ  یه رکرده  قوربانی سه نه ک بکه یه وه ته ن نه  ئاماده سانک که خوازن، که  بۆرژوازی تورک ده له
تر  واوه الت  سه  ده گیربوون لهگ وی چن  هه  له الیانبات  هیچکات شۆڕش و خه سانک که ر، که ده وه سته ده به
ئایا !  تر نییه والوه ری به روه  سه یشتن به ک بۆ گه یه  دوجامه یی له وه ته می نه  و سته وه ته  نه نک کهسا که!  بووه نه
  دا خوازیارنی؟ شی تورکیه  کوردستانی به کانی کورد له مدیده  سته  چین و توژه  که یه ه شتو  ئه مه ئه
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ی شخ زانا و  که سته فریکا، ئاوا ده  ئه ان و چ له کوردست ، چ له ر ئازادیخوازکه رکی هه رای من ئه به   
رکی  ئه. ن  تیرۆردا ڕسوا بکه ش له  گومان لکراوه م گروپه وی ئه بت هه ن، ده که ن ڕسوا ده نده کانی له وه قینه ته
  هت بات دژی سیاسه شانی خه دا، شانبه م ساته  له نووسسازه وستکی چاره  و هه ر کوردکه انی ههشر سه

ی  باتی ڕزگاریخوازانه وێ خه  بیه ڕێ بخات، که نک به ر هز و الیه بات دژی هه ، خه کانی تورکیه شۆڤنسته
ر   هه  که یه وه ین، ئه یامیان بۆ سبه ن، په به  هانا بۆ تیرۆر ده وڕۆکه  ئه سانک که که. ی تیرۆر بکات  ئامتهلک گه
  مه ئایا ئه. ر ڕی  سه ته وتوونه  که م گروپانه  ئه  که وتکه  لۆژیکی ڕه مه ئه. ن که وا تیرۆری ده یاریان ب، ئه س نه که

  ڕوون، که کان ڕووبه ی تیرۆری ئیسالمییه شه ڕه ڵ هه گه کان له  باشووری کوردستان کورده  له ، که وته ڕکه
ناوی  کووری کوردستان گروپک به با روا له کرت، هه  پشتیوانییان لده ن تورکیا و ئران و سوریاوه الیه له

 تیرۆری  یخوازن؛ واته یکن و ده گیان ده ، به تدارانی تورکیه سه  ده ن، که ده نجام ده ، کارک ئه وه کانه کورده
م  ری ئه به   ناگۆڕت، که وه کرگیراوی، هیچ له  ب یا به وه ییه مژه  گه  له مه ئه!  و شارنشینانی بتاوان ریده گه
  !یخوات  شۆڤنیزمی تورک ده نهکارا


