
 

ww
w.
ku
rd
is
ta
nn
et
.o
rg
 

!!ن  آه مان ئه گیرۆده  وه یتره چ  به وه آگرتنه رچوونی یه سه بهبابزانین دوای   
  مه حه خاه

8/7/2004/ڤالبی/دانمارك  
xale@pc.dk 

 
   وه آه یه رگیز دانویان به  هه آه)ك .د.پ( و )ك .ن.ی( آه یه  دژ به م دوو آروپه ئه ی  وه آگرتنه یه    

ی زۆربه له.آاتو می ڕۆژانه  خه كی باشووری آوردستانا بۆته ی خه ژیانی ڕۆژانه له . ناآوت  
ك  وهآانیشدا بیه ره  عه میدیاو ڕۆژنامه  لهێند  هه آان و بگره  آوردیه زۆری میدیاآان و ڕۆژنامه  

ن   بكه ژاره  هه ته  میلله و رمی له ی شه وه ب ئه به. و ماندوو نابن وه یجوونه ر ئه  هه خۆشه بنشته
وه گۆڕینه ر نامه سه باتی سوورو خوناویان هاتۆته ساڵ خه) 35(و ستیان بیوه نبا ده ب له آه  

بتوانایی  له وه ست و خۆدزینه آان بۆ چاوبه روپشته  ببه تبازه  سیاسه آه!! و دداری سیاسی   
..ن آه وی ئه یه ل په تی گه فره نه ربازبوون له ده و  
وخراپترو ره یانورژن و به  ئهیتر  هندهو زۆر آاركی دژواره  و درژدادڕییه بۆچوونی من ئه به  
شكنن و  ئه  ملی ئمه  آه وه رچدانه ڕق و په آات له  و مشكیان پئهبات خۆبایی بوونیان ئه له  

..بن ند ئه خۆشیان سوودمه  
ی یان نیوه آه ریه ت نین و هه واوی میلله ی ته بژارده  م زۆردارانه هه  ئه مومان ئاشكرایه  هه له  

ڕی  شه ر به  ستیان بت هه ده  به زانت  دوژمنی خۆی ئه ژاره به   هه كه و خه ای ئه%50  له واته  
 ژر  نه یانخه  نهان وو آانی ئه خراپه ر آاره  سه رژنه په ن تا نه آه رمیان ئه رگه  سه وه براآوژیه
: نهو پرسیارا له..  وه وه رپرسیاری و لپرسینه فشاری به  

آوشتی   به رمانه ین و بشه بكه وره ی مناڵ گه تاآه..زان بین ی نه تكاری ئوه  خزمه ی ئمه تاآه
بن و ت ئه رمن فری سیاسه ی شه ی ئوه تاآه..ن وتن لبده رآه ی سه له لھه خۆشتان ههو ن  بده  
ت و ترناخۆن نایه   هه ئمه آانتان به برسیه ی چاوه تاآه..تن ه ناخه مزی گفتوگۆ ههر سه له  
..ن خه شی پشتگوێ ئه آه و آوردو آشه وه ستنه به  ئه وه رمایه و سه پاره  بهی خۆتان تاآه..  
.................... وه نه میان بده  وه وه شته وان ناوه له  آه زاران پرسیاری تریش آه هه  
   سوودی جییه تازه) م ننه هه جه(  یا نا به وه گرنه ك ئه یه..  یا نا چش وه گرنه ك ئه  یه واته آه
ر سه ك ڤایرۆس له ردوآیان وه هه به  آه)   ئیداره (نی دوووبوآ ه ی سوودی چییه..  وه آگرتنه یه  

   آه وه آگرتنه  یه سوودی چییه..ژیان  ت ئه واری میلله ی آۆه ره و به رگه گیانی ماندووی پشمه
آانمان آورد نشینه ی ناوچه و زۆربه)!! نآوردستاقودسی (رآوك  و آه)دی آوردستان(كرآو آه  
مان  نھا نه ته به. ژارو من بت ری و هه نھابۆ نۆآه  ته  آه  چییه وه آگرتنه سوودی یه..آسچوو له
..مانخۆن ك بشك ئه یه ر ببن به گه ین خۆ ئه توانی آۆنترۆیان بكه ئه  
  لهرگیز  ههوان  م ئه  به وه ته آان هوشیارمان آردونه موو شوه هه  به  ئمه وه ركی تره سه له
.. ورتره یان چه و نانه ئه  وه آبگرنه  یه ندیانا نیه وه رژه به  
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  ئاته  ئهل تی گه فره دواڕۆژ نهك و ریه روه موو سه  هه مات له دایانده ش قیه ڕه لله و آه ئه
ك جاران  ییان وه وره  گه ن آه آه ئه وه ست به رچی خۆشیان هه گه ئه وبچوآیان وره ردنی گه گه

ندن دسۆزكی   سوودمه  آه والوه آانی خۆیان به روشه گوێ و ده له قه ئه  ڕزی لیناگیرێ و له
.. ماوه تریان نه  

وت پمان  ستكه ه د ب وریابین به  ئه وه آیشیان گرته ر یه گه ئه(ما ش سوودی نه وه آگرتنه یه  
..ن رابكه سه ی خۆشیمان به قه فرۆشن و ته نه  

 


