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 کارھ نانی زمانی ختیارو به ال به مه 
  !!!!ک کاتدا یه و گورگ له ڕافه  زه

 
 

زمانی "نی تیۆری  و سایکۆلۆجیدا، خاوه رده روه بواری په مریکی، مارشاڵ ڕۆسنب رگ له پرۆفیسۆری ئه
ۆ ھ نر ت ب کارده دا زۆر به ژیانی ڕۆژانه ی ڕۆسنبیرگ له م تیۆریه ئه. ه"ل قه ڕافه و گورگ یان چه زه

وه جیاکان، بۆ  ته ی نوێ و کۆن، نه وه س، ن وان ژن و م رد، نه ر کردنی گیروگرفتی ن وان دوو که سه چاره
م  ج کردنی ئه لگاداو ج به کان  له خو ندنگاکاندا، له شو نی کاردا، له کۆمه ر کردنی ک شه سه چاره

م تیۆریه  خو ندنی ئه  زۆر بهکی له دانیمارک، گرنگیه !!ست ھ ناوه ده وتنی زۆری به رکه تیۆره سه
ری  که رده روه روون ناسان، مامۆستایان، په یاندنی ده یمانگاکانی پ گه تی له زانکۆو په تایبه در ت، به ده

.ی ساوایان و منا ان باخچه  
ی مرۆڤ و  وه قامگیر ب ت له ناوه بایی سه و ت ئاشتی و ته ر مرۆڤ بیه گه ڕۆسنب رگ پ یوایه، ئه

وتن  رکه ب گومان بۆ سه. وه کی گونجاو بیربکاته یه ش وه و به کانماندا، پ ویسته مرۆڤ ئاشتیانه ندیه یوه په
بایی  یه که ئاشتی و ھاوته کارھ نانی زمان ک ھه م تیۆریه، پ ویستیمان  به به جیکردنی ئه و ج به
و  کی ئاشتیانه یه وهش  کان به رکردنی گیروگرفته سه یه بۆ چاره زمان ک ھه پ ویستیمان به. دی ب ن ته

.ردووال کانی ھه مانکاتدا ڕ زگرتنی بۆچوون و داواکاریه ھه له  
وه به  ئ مه  ڕافه ڕ گای ئه زمانی زه. ڕافه زمانی زه ی پ کرا، بریتیه له وه ئاماژه ره سه ی که له م زمانه ئه
تیوانه کاربکاته  ی پۆزه وه رب ین  بۆ ئه کی وا ده یه ش وه کانی خۆمان به دات که بۆچوون و داواکاریه ده

مان ش وه،  ھه به.  بکاتمان سند وه په زوو و خۆشیه ئاره ی ترو وای ل بکات، به که نه ر الیه سه
نی  کانی الیه وه له بۆچوون و داواکاریه سۆزه م زمانه کار ئاسانی بۆ گو گرتنمان به کارھ نانی ئه به
ی ناڕاست و دروست،  وه خت، ش کردنه وی  پ ش وهوا بری ب یاری ناته کات، له ریشمان ده رامبه به
. وا رجی ناڕه پاندنی مه ج  و سه ی نابه خنه ڕه  

ی  ڕافه ڕۆسنب رگ بۆیه زه. گرێ رچاوه ده وه سه د یشه ر له زمانی دڵ و ھه ڕافه بریتیه له زمانی زه
رم و نیانه و  و نه شکانیدا، پ  وزهکانی وو له ن و ئاژه ترین د ه له وره نی گه ڕافه خاوه  بژاردوه، چونکه زه ھه

  .کات وه جوله ده و به ووریاییه رنج اک شه کانی سه وه جوالنه
م  وای ئه ر کی ڕه سه یشتن به چاره ی و گه که وه ته ڕووی دۆزی نه کورد بۆ گفتوگۆکردن و خستنه

. کار ھ ناوه  و فارس بهب، تورک ره کانی خۆی له عه ڵ دوژمنه گه ی له ڕافه م زمانی زه رده یه، ھه دۆزه
ک که  و یه یاندووه ری زۆری به کورد گه ره وامی، زه رده وه به به ن کورده الیه م زمانه له کار ھ نانی ئه به
 وامی رده به به دوژمنانی ئ مه، وه کی تره الیه له. وه  ھ شتۆتهیی سته ژ ر ده ی که کوردی به و ھۆیانه له

 کورد ی  ئ مهی ڕافه رم و نیانی زه زمانی نه و گو یان له وهکارھ نا بهدا  ڵ ئ مه گه زمانی گورگیان له
ر کورددا،  رامبه به  بژاردایه بۆ خۆیان له یان ھه ڕافه وانیش زمانی زه کانمان، ئه  دوژمنهر گه ئه. گرتووه نه
مانی گورگی ر ز رامبه به بوایه له کورد ده. کانی خۆی شادببوو ئاواته ندین سا بوو، کورد به وه چه ئه

کارھ نانی زمانی گورگ  به  وازھ نان  لهبۆوان  پ ناوی ناچارکردنی ئه دوژمندا، زمانی خۆی بگۆڕیبایه له
.  ڕافه  بژاردنی زمانی زه و ھه  

م زانایه بۆیه  ئه.  ره ی سه له ی که که رچاوه و سه یه ڕافه ی زمانی زه وانه ڵ یان گورگ پ چه قه زمانی چه
پ ناوی ت رکردنی وورگی  ر ھ رشکردن و له باته به نا ده ل که په ه، چونکه گورگ ئاژه بژاردو گورگی ھه

دو ن، گوێ له بۆچوون و  زمانی گورگ ده ی  به وانه ئه.  ر گر ته به ک ده موو ڕ گایه خۆی ھه
خت  پ نن، ب یاری نادروستی پ ش وه سه وا ده رجی ناڕه یان ناگرن، مه که ره رامبه کانی به داواکاریه

  وه وسانه نه ڕوو و در ژه به  چه خه ڕاستی ده ی دوور له وه گرن، ش کردنه ج  ده ی نابه خنه ن، ڕه ده ده
نگی، ھ رش کردن، تاوان خستنه پاڵ و  بنه ھۆی دروستبوونی توڕه بوون، د ته ش ده مانه ئه. ن ده ده
.   ن دروستکردن که  
کو   دا تاوه1921سا ی  وه له تی ئ راقه و ه بوونی دهتای دروست ره سه ر له کانی ئ راق، ھه به ره عه
کان  به ره عه. واکانیدا ر به کوردو داخوازیه ڕه رامبه کار ھ ناوه له  به م ۆش، زمانی گورگیان  به ئه
وته  ستکه م و ده دژی کورددا، توانیویانه در ژه به سته کارھ نانی زمانی گورگ له نجامی  به ئه له

کان و  عریبکراوه دان به داگیرکردنی کوردستان و ناوچه ته در ژه ن که بریتین له  بدهواکانی خۆیان ناڕه
  .بردن و تا انکردنی خ روب رو سامانی کوردو کوردستان

کان و  رب ین، بۆچوونه در ت به ده ڕافه، گرنگی زۆر ده ر زمانی زه سه کر ت له کات  که قسه ده
. ر رامبه نی به الیه در ت به مان کاتدا گرنگیش ده ھه رج ک و له پاندنی ھیچ مه ب  سه کان به داواکاریه

ی بۆچوون و  وه کگرتنه خس ن  بۆ یه ڕه لی زیاتر ده کات و ھه وه دروست ده ش نزیکبوونه م کاره ئه
. ردووال کانی ھه داواکاریه  
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ڕافه  ه، که ئایا زمانی زهس د نیا نی دا که م کاته ین، له به در ین یان ھ رش ده المار ده یه په جاری وا ھه
شه پ ویست به  وانه  له!!!!؟؟ش بپار ز ت کی ھاوسۆزی دروست بکات و ئ مه ندیه یوه توان ت په ده
کارھ نانی   به!!!ست نین مان بوه که ره رامبه ی خۆمان بپار زین و به وه کارھ نانی ھ ز بکات بۆ ئه به

کارھ نانی زمانی گورگ  واته به. وایه ر کی ڕهر کا رامبه ستاندنی به ھ زیش بۆ خۆپاراستن و وه 
کر ت  ھا  ده روه ھه.  وایه ر ڕه رامبه ستاندنی زمانی گورگی به ندێ بارداو بۆ خۆپاراستن و وه ھه له

. بۆ خۆپاراستن  ھ ززمانی گورگ یان کارھ نانی کار بھ نر ت دوای به ڕافه به دووباره زمانی زه  
وه زیاتر بۆ  ن کورده الیه کارھ نانی ھ زیش له المار دراوه ، به وه په به ره ن عه الیه م له رده کورد ھه

کات  . بووه مان نه الحه به و ھ زه زه مان، چونکه ئه که ره رامبه ستاندنی به ک بۆ وه خۆپاراستن بووه نه
 وه،  اری داینهالم ی په که ره ورو به قین و ده  دا له خانه8.9.04لجبوری پار گاری دیاله له  بدولال ئه عه
پ ناو  ی کورد زۆر پ ویست بوو، له  بۆ ئ مهۆیهب!! عریب ی ته وه پاندنه و پ ست کیتر بۆ سه رده ژ ر په له

بوو کورد  وه ئه. کار بھ نر ت ریدا به رامبه به زمانی گورگ لهستاندنی دوژمندا،  پاراستنی خۆمان و وه
کارھ نا بۆ  م زمانی گورگی به و ھه ڕافه م زمانی زه تدا ھهک کا یه  لهوه، هختیار ال به ڤاڵ مه ھهڕ گای  له

 ھ زی کورد کارھ نا، کات ک که ی به ڕافه زمانی زهکورد . دا که ناوچه عریب له ی ته ی پاشماوه وه س ینه
 54 رکردنی ده  سان به وه، ھه قینه م ڕۆژی ڕزگارکردنی خانه که یه ختیار، له ال به تی مه رکردایه سه به

 کو ھاوکاریشیان  بی خو ن شتن به ک به  نهی، که ره ورو به قین و ده له خانهعریب  تهبی  ره ر عهزا ھه
کارھ نا له  زمانی گورگی بهمانکاتدا  ھه کورد له. ی داگیریان کردبوو و ناوچانه  بۆ چۆ کردنی ئهکردن

ندرا  هی  پ ی ڕاگهختیار  ال به مهر زاری  سه  لهلجبوری، کات  وال ئه ی عه ر زمان و نیازی گورگانه رامبه به
ک چرکه ساتیش جار کیتر  رگیز بۆیه رگیزاو ھه ک، ھه یه ھیچ ش وه ی به که تیه رکردایه کورد و سه:  که

ین  رپرسی، وه ئ مه ئاماده وه به وه ب یار که تۆ ل یه یه، ئه و ناوچه وه ئه ڕ نه عریب بگه ک ته ن یه ڕ گه ناده
 ی  ین پوچه ئ مه ئاماده! ک ب ت ر چیه ی ھه که ین، باجه و ب یاره بده ی ئه هو ڕوو بوونه باجی ڕووبه

که  رجه سیاسیه  ومه ر ڕ زگرتن له ھه به ڕاوین، له ی که تا ئ ستاش ل ی گه عریبانه و ته ئه. وه ینه که
).ین که رده وانیش ده  مانگی تر ئه3ی  ماوه ڕاوین و له ل ی گه  

کانی کوردستاندا،  عریبکراوه ری ناوچه ته رانسه  کو له سه ی، به که ره وروبه دهقین و  نیا له خانه ک ته نه
ب بکردایه، چونکه  ره ڵ عه گه ی له  زمانی گورگ قسه کانی خۆی به ی مافه وه رگرتنه بوایه بۆ وه کورد ده

  !!نه ڕای   نایه ڕافه زمانی زه ب به ره عه
که  کارھ نانی ھ زه ئایا به!! کار ھاتووه کارھ نانی ھ ز به بهزۆر گرنگه بزانر ت، کام ئامرازو توانا بۆ 

پ ناوی پاراستنی خۆماندا بووه،  وه بووه؟ یان له ندنه سه پ ناوی تۆ ه سزادان بووه؟ یان له شن ک له چه
مترین ھ زی پ ویست؟  کارھ نانی که ی بهھۆ به  

کانماندا،  کی دوژمنه یه وه وو بوونهڕ موو ڕووبه تای شۆڕش کردن و ھه ره سه ر له ی کورد، ھه ئ مه
تی  وایه ته ی مۆرکی نه وه پ ناوی مانه کانیشمان له و شۆڕشه کارھ ناوه رمترمان به ش نه ڕافه زمانی زه له

. و خاکی کوردستان بووه  
و  ی خۆی بووه ندین سا ه ی مافی خوراوی چه وه ڕانه پ ناوی گه کارھ ناب  له ر ھ زیشی به گه کورد ئه

 ی واشی بۆ  نده ھه ر چه وه، ھه ن ته وه تۆ ه بسه کارھ نانی ھ زه ڕ گای به داوه له و ی نه گیز ھهر ھه
ربازی  ی نیو ملیۆن سه  دا، که نزیکه1991ھاری  ی به که ڕینه شکۆداره له ڕاپه: خساوه بۆ نموونه ڕه

وه دوای  شو نی خۆیان مانه لهعریب  دان ته ھا سه روه دا، ھه وه سته ده دیل گیران یان خۆیان به ڕژ م به
راج، گو  ،  گه، قه خمور، دیبه قین، توزخورماتوو، کفری، دوبز، مه رکوک، خانه کانی که ڕزگارکردنی شاره

ک کیان ب ته  لووتی یه ی خو ن له وه عریبکراو، ب  ئه یان شو نی تری ته نگاڵ، ش خان و زومار و ده شه
زار  یان ھه ی ده بوایه الشه کار بھ نایه، ده وه ھ زی به ندنه سه ستی تۆ ه به مه هر ب کورد گه. وه خواره

!!!!. کانی کوردستانیان داپۆشیبایه قام و کۆ انه نفال، شه کانی ڕژ می ئه ربازه عریب و سه بی ته ره عه
نفال کی  انی ڕژ م ئهک ربازه کان و سه به ره وه عه وانه بووایه، ئه که پ چه ر شته نده د نیام، گه رچه ھه

رو  سی ب تاوانیان کوشت یان ب سه ھا که زاره ھه دا   به که وه کاتی  کۆڕه کو له روه کرد، ھه تریان ده
 دا، 9.4.2003دوای ڕوخانی ڕژ م له  خسا له   کی تری بۆ ڕه میش کورد ھه جاری دووه. شو نکرد

ویوزاری کورد  ر ماڵ و زه سه ر له کانیش ھه عریبه هو ت وه ندنه سه ھ نا بۆ تۆ ه کار نه چی کورد ھ زی به که
. وه مانه  

بی  ره  عهر  رامبه به ی له ڕافه زمانی زهم  رده ی مارشاڵ ڕۆسنب رگ ب ت، کورد ھه که ی تیۆریه گو ره به
نی م،  بگره دوای ڕوخا رده بیش ھه ره ی کورددا، عه رمه و زمانه نه ر ئه رامبه به کارھ ناوه، له ئ راقدا به
. کارھ ناوه وامی زمانی گورگی به رده به ددامیش به عس و سه ی به که رسته زپه گه ڕژ مه ڕه

وتکردن، تا ان،   ر زه سه  که کولتور که لهی ئیسالمیب ره وه بۆ کولتوری عه ڕ ته گه شی ده که ھۆیه
کانی  یاندنی داواکاریه ھا سا ه کورد له گه یه ده. زراوه ، تۆقاندن و کوشتن دامه شه ڕه توندوتیژی، ھه

چاوکردنی  ڕه ویژدان بووه، له رخۆ و پشوودر ژو به سه بی ئ راقدا، له ره ڵ عه گه خۆی و له گفتوگۆکاندا له
بی  ره ست و نازی برای عه ست و نه م ھه رده رانه بووه، ھه بدا دادوه ره کانی عه بیروبۆچوون و داواکاریه

، )شم تا ه به... شت شیرینه به... شم بی چاوڕه ره برای عه( ش وانه به پ چه. ری ڕاگرتووه داگیرکه
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وان  شدا که ئه وه ڵ ئه گه له!!! واکانی کورددا بن ت مافه ڕه بووه، دان به ک ئاماده نه یه ھیچ ش وه  به
ر  نای بردۆته به م په رده ب ھه ره عه!! و کوردیش داگیرکراوو مافخوراو ر بووینه وتکه رو ماف زه داگیرکه

دان  ی خۆیان و در ژه وه رکوتکردن، تیرۆر و کوشتن بۆ مانه کارھ نان، سه شه، تۆقاندن، ھ ز به ڕه هھ
تووندوتیژی   کند  بوایه کورد ھه ڕاستیدا ده له. و داگیرکردنی کوردستان رستانه ز په گه تی ڕه سیاسه به
وته  ستکه ھ ن ت بۆ پاراستنی ده ی دهکار ب به ره  عهی که و ڕ گایانه پ ناوی ڕاگرتنی ئه کاربھ نایه له به

ب و  ره می عه واکانی خۆیان له دۆشین و داگیرکردنی سامانی کوردستان، بۆ الدانی سته ناڕه
!!!!.ی که نه سه لکه ڕه ی سامانی کوردستان بۆ خه وه ڕانه بکردن و گه ره عه ی به ی پاشماوه وه س ینه  

شه، تۆقاندن، ھ ز،  ڕه زانن ھه مافی خۆیانی ده کاندا، به لیهڵ ئیسرائی گه ی خۆیاندا له ک شه ب له ره عه
چی  و ل یان داگیرکراوه، که وانه کار بھ نن، چونکه پ یان وایه خاکی ئیسرائیل ھی ئه تیرۆرو کوشتن به

و کورد زو م ل کراوو ماف  ره وتکه رو مافزه ب داگیرکه ره و عه یه وانه که پ چه له کوردستاندا ھاوک شه
تا ان و  دان به کانیان له ئیسرائیل و در ژه ی مافه وه ڕانه ت بۆ گه مان سیاسه ھهب  ره عه ام  ، بهخوراوه

ر خاکی داگیرکراوب ت،  ب، گه ره واته، عه  که!!!!ر به گرنه دهدزینی سامان و داگیرکردن له کوردستاندا 
ی یان بۆ  که ی بۆ ڕزگارکردنی خاکهھ ن کارده مان ئامراز به ی تری داگیر کردب ت، ھه وه ته یان خاکی نه

 !!!!! زان  قدار ده ڕاست و ھه ردوو دۆخیشدا خۆی به ھه له. سانیتر دان به داگیرکردنی خاکی که در ژه
م له  کان ھه ناو موس مان و پارت و گرووپه موس مانه یه که زانا به وه یرتر ئه مووشی سه ھه له

 شتن و ن و زۆر جاریش فتوای خو ن که کان ده به ره  له عهم له کوردستاندا، پشتیوانی ئیسرائیل و ھه
 :  ت بن که ده ماویه نه و ڕیساله سه نی ئه کو ھیچیان خاوه روه  ھه!!!!!ن ده کوشتنی کورد ده

پشت  به    ). ریان کردوون ده ی که و شو نه ن له ریان بکه ده: واته) واخرجوھم من حیث اخرجوكم( 
ی  بانه ره و عه  رکردنی ئه کار بھ ن  بۆ ده تی ھ ز به ورئان، کورد مافی خۆیهی ق ته و ئایه ستن به به
.  له کوردستانداو ماڵ و سامانی کوردیان داگیرکردووه بکردنیان کردووه ره عه شداری کردنی به به

ستدر ژی  ی که ده وه ئه: ، واته)فمن اعتدي علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیكم(ھا  روه ھه
). وه نه ی خۆتان بکه و، تۆ ه ی ئه که ست در ژییه ر ده ده  قه یه به ش مافتان ھه رتان، ئ وه کاته سه ده
ن و  رکه ویوزاری داگیرکراویان ده ر ماڵ و زه سه کان له به ره تی عه  کورد مافی خۆیه،ش ته و ئایه پ ی ئه به
س ک  ب که ره موو موس مانی عه ن و ھه له ام  به. وه ننه یان ل بسه ند سا ه بووی چه ره رو قه ره زه

ی که  ته و دوو ئایه ج کردنی ئه عریب له کوردستاندا، داوای ج به بی ته ره ر به عه رامبه وه، به نادۆزیه
  ک له زانایانی ئایینی ئیسالمی  ردانی کۆمه کاتی سه بوو، له نه وه ئه. ن م پ کردن، بکه ئاماژه

ی زانایانی ئایینی  که م داواکاریه ده بهسیستانی  دا، 12.7.2004کوردستان بۆ الی سیستانی له 
رۆکی زانایانی ئایینی ئیسالمی کوردستان  دا شاندی کوردی و سه ردانه و سه له. ھات  نهکوردستان
. ربوو سه الی کوردستانی له  مه1292) ئیمزای (ست سیستانی که واژۆی کیان دایه ده یه یاداشتنامه

ک بدات بۆ  توایه  کو سیستانی فه بوو، به وه دی زانایانی ئیسالمی بۆ ئهو ی شان موو ھه ھه
که  و ه  ام ھه وه، به کانیان بگ  نه نه کورده ویوزاری داگیرکراوی کورد بۆ خاوه کان که ماڵ و زه عریبه ته

!!. وه ش ته کو سیستانی ناوه رست و شۆڤ نست کی وه په کی وا له کۆنه توایه ب سوود بوو، چونکه فه
ر خاکی ئ وه،  ته سه ی ھاتوونه وانه قن و ئه ر ھه سه کورد له: یاندبوو شاندی کوردی ڕاگه سیستانی به

ر خاکی  ته سه زۆر ھ ناوه ی به بانه ره و عه م کورد ل یان خۆشبن، چونکه ڕژ م ئه که داوا ده. قن ناھه
ی  و قسانه ی ژیرب ت به وه ئه. )1(وه ش بکر ته بانه ره و عه ری ئه ره زه ب ت بیر ک له کوردستان و ده
وخۆ  ناڕاستهلی کیمیاویش  خۆ عه!!!. عریب دان به ته ڕ ناکات، چونکه پاساو که بۆ در ژه سیستانی باوه

 له که دا وه نییه کیمیاوی له کاس ت ک ، ئهقن ر ھه سه رکوک له نا که کورد له که دا ده وه دانی به
رشتی  رپه ، که خۆی سهوه ته  دۆزراوه دا1991ھاری  ڕینی به پهرکوک له ڕا  له کهودا ئهی  که ه ما

 ملیۆن دینار واته 60رکوک زیاتر له  عریبکردنی که  بۆ تهچۆنکات،  وه ده کات و باسی ئه ک ده یه وه کۆبونه
یه  و دڕنده ی که ئه عریبه و ته دا نیه ئه وه گومانیش له. رف کردووه  ملیۆن دۆالریان سه200ی  نزیکه
و  وخۆی ئه ش دانپیانان کی ناڕاسته مه  ئه!!!!رکوک  له کهر حیسابی کورد بووه سه کات له ی دهباس
. قن ر ھه سه و له ددامه که کورد مافی خوراوه ی سه پیاوه  

ی  رکردنی ک شه سه  چارهکی خۆش یه کو موژده وهو میدیای کوردی  ریش، ڕۆژنامه و به مه دوو ڕۆژ له
ی  وه ب  ئه به!!! ن  بکهره سه چارهم  ترسی ئه ست به مه ی ھه وه ب  ئه اند، بهی شیریان ڕاگه گوندی به

دانه  مه در ژه ن، ئه ست بکه ی ھه وه ب  ئه به!!! ر حیسابی کورده سه م پ کھاتنه له ن، ئه ست بکه ھه
!!!!!رکوک و کوردستان بکردنی که ره عه تی به به سیاسه  

ی که  وه بن به نی پار زگادا، ڕازی ده نجومه گرووپی کوردی له ئهرکوک و  م، چۆن پار زگاری که ت ناگه
ر حیسابی  سه و گونده له کانی ئه به ھاورده ره شیرو عه کانی گوندی به ی تورکمانه ری ک شه سه چاره

فا و  حمان مسته بدول ه رکوک عه رشتی پار زگاری که رپه سه  دا، به11.9وتی  کورد بکر ت؟؟؟؟ له ڕ که
رانی  ب،  نو نه ره کانی تورکمان و عه نی پار زگا، گرووپه نجومه رۆکی ئه ی و سه که وونی ج گرهب ئاماده

ریکا، له  مه ریتانیا و ئه ردوو کۆنسۆ ی به شیر و ھه کانی گوندی به به ھاورده ره تورکمان و عه
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کان  به ره ج ک عه مه کان،  به ن بۆ تورکمانه که چۆ که کان گونده به ھاورده ره کدا ب یاردرا عه یه وه کۆبوونه
!!!!!.)2(ج  بکر ن شیر نیشته ر گوندی به رامبه به له  

م ب یاره  رکوک، به نی پار زگای که نجومه ندامانی گرووپی کوردی له ئه نابی پار زگارو ئه نازانم، چۆن جه
ی گوندی  بانهعری و ته عریب، چونکه ئه تی ته دانه به سیاسه خۆیدا در ژه بن؟ که خۆی له ڕازی ده

نازانم پارته . وه نه که م نن و جار کیتر خاکی کورد داگیرده دا ده و پار زگایه سنووری ئه ر له شیر ھه به
بن؟؟؟؟ یسابی کورد ڕازی دهر ح سه و له شنه م چه ر کی له سه چاره کان، کورد، چۆن به کوردیه  

ب ت  ده،  ب تدا وه قۆناغی گواستنه نی ئ راق لهبرد ڕ وه یاسای به   ی58ندی ژماره  ی به گو ره بهر  گه ئه 
ی که داگیریان   مان ناوچه  نزیک ھه ک له ی ل ی ھاتوون، نه و شو نه وه بۆ ئه عریب بگ  در نه بی ته ره عه

!!!!.وه ج  بکر نه کردبوو،  نیشته  
 
 
 

یی گه رسیم دیبه ده  
  13.9.04ممه  دووشه/ دانیمارک
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