
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 9-11-2005 21:29 

1 

 
ف

 
ئ؟؟ی کردی کرد  ههرر  ههف  ههم سم س  ههمال سید قادر ئمال سید قادر ئ  ههدکتۆر کدکتۆر کبۆچی بۆچی    بدوبدو  ههن عن ع  ههردرد  ههئ ...  ... !!

  
جگای داخ ، مال هروشونکردنی دکتۆر ک هگرتن و ب س

، بیستیم گیراوه هر ک همن خۆم ه. موومانه هفی ه هس هوئ
موو  هراستی من دژی ه هب. ربری هزایی خۆمم د هر نار هکس هی

، مال هی دکتۆر ک هم گرتن هل ئ. رانم هگرتنکی نوو س
کی خۆی  هتی هبتای، کان هموو سایت هباسی ه هبۆت هک هی هماو هک
م  هک هبۆ ی. وت هک هر گوێ د هرۆژ شتی نوم ب هرۆژ ب. یه هه

ئیعالنی ، وه هرگای رادیۆی هاوپشتیی هجار پارتی ل
موو  همن گوم بۆ ه. وه هی بالوکرد هرز هم ب هستگیرکردنی ئ هد
پرسیارکی گرنگی  هری رادیۆک هل بژ. کان گرت هوتن هاوپکچ

م  همال ئ هدکتۆر ک: (ویش هئ هگرنگموومان  هالی ه هک، کرد
 تی هواو هت هسیان ب هک هجگای داخ. ) !؟ی بۆ کرد هر هف هس

 ری هنون هریم ک هک رز سامان  هب هدام ک هر هو باو همن ل. وه هدای هیان ن هم پرسیار هئ می هو
ر  هدنیام گ هچونک. بت هن هک هل هس هم هزۆر ئاگای ل، بوو) حیزبی کۆمۆنیزمی کرکاری(

کوردستان  هک ل هن، بدایه) ت هنسووری حیکم هم( هی ب هو جنوان همال ئ هدکتۆرک
بوو مینتینگ و خۆپیشاندانیشیان  هدووریش ن، کردوو همساش شکاتیان ل د هن هل هک هب
. ناکرت هی هو شیو هین ب هرزانی تاوانبار بک همای بوت  هر بمان هراستی گ هب. دایه هنجام ن هئ

ی دکتۆر  هم کار هئ هل جگای داخ. ین هتوانین تاوانباریان بک هد هگ هب هب هک هی هشتی زۆر ه
 من الی هر هف ه س م هئ. وه هقابی جنوفرۆشان هکانی خست هر هموو نووس هه، مال هک

! بۆ چی وای کرد؟ هرز هم ب هم ئ هتناگ، م هب هرد ههنم وس هرد ه سندی هچ، راق هم هبووب
رۆژئاوای  هلنھا  هت هزانت ک هد، ڤزیۆن بکات هل هیری ت هسنھا هس ت هی ب هو هئراستی  هب
تی  هرۆژه  هل. یه هرت ه هزخۆکردن و پار هرگری ل هماڤی ب، گیریت هوروپادا کاتک د هئ

 ش هرز هم ب هچی ئ هک. هیچ ماڤکی ترت نییه) وه هو پاڕان هواسیت( هل هراستیش جگ هناو
رزانی  همای ب هب هکی  هموو جنوان هو ه هپاش ئ، وه هکادیمی هی ئ هنی دوو بروانام هخاو هک

 !ناسین ه دتدارانی کوردی باش هس همان دشموو هه. و کوردستان ناوه هر هبرگای ملی ، داوه
  . !گیرت هرزی ل د هند هی مرۆڤ چکان هزانین ماڤ هد
 ڤونی هل هت  هو ژمار هر هف هم س هباسی ئ( هو هی بروات هو همال پش ئ هیرتر دکتۆر ک همووی س هه هل
راستی الی  هب !یانی چی؟ هم هی ئ هئ. !) وه هبالوکردۆت رنتدا هسایتی ئینت هیش لولر هه
  . و جگای پرسیاریشه هیر هی س هوست و نووسینان هم ه هموومان ئ هه
رنجکی خۆم  هند س هچ، رۆمانسیات و ئیحساسی عاتیفی ه لردوو هم ب هد هوڵ د ههدا  هلر من
  . گات هخراپ لیم تن هسیش ب ههیوادارم ک، م هبد
  . وانمڕ هدنھا بۆ دوو هۆ  هبۆچوونی من ت هب
مان کاتیشدا  هه هل. مووان جیگای رزو ئیحترام بت هالی ه، کات هز د هموو مرۆڤک ح هه. 1

و  هراستی ئ هب. ) ھورڤحب ال( ه واتخاتبر هدخۆی  دیار بت و گادا هناو کۆم هل شونی
بۆ خۆیان کانیان  هتی ئیعالمی و ماددی هس هموو د هه هک، کتی هی پارتی و ی هپاوانخوازی

گا  ه کۆمر هگ                    . ربخات هکی تر خۆی د هت خت ب همح هزۆر ز هک هوای کردوو. قۆرخ کردووه
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کانیان  هوی هعن هماددی و فکری وم هکان بتوانن ئیمکانی همرۆڤ، ئازادودیمۆکرات بت
  . ج هب دیمۆکراتی و ناوازی نار ش هب هن هنا ناب هپ، ن هربخ هد
) ئیندیڤیدوالیزم (نھایی و هزانین ژیانی ت هد، ژین هوروپا د هئ هموومان ل هه هئم. 2
کورد  ی ههشتائم هجگای داخ. کان هروونی مرۆڤ هر د هس هکات هکاری خراپ د هند هچ
  زانستی  هل
م  هبر هرامب هکی خراپمان ب هی هزر هر ن هکس هی. ین هتناگ) سایکۆلۆژی (رووناسی هد

، بین هت د هم هی هخۆش هتووشی ن هو هکی سارد هوای هه هک چۆن ل هر و هه. یه هه هزانست
روونی  هخۆشی د هتی و ن ه تووشی ب تاقیشاک یان رووداوکو هبیستن و بینینی ه هل
چوون بۆ الی با ، ر بچین بۆ الی دکتۆری گشتی هگ هک چۆن المان ئاسایی هرو هجا ه. بین هد

  . مان ئاسایی بتال، روونیش هدکتۆری د
ن و برای  هس هعید ح هس هم هرز ح هرزانی و ب ه بدژی مای هل ه ک هو ووتاران هراستی ئ هب

م  هچت ب هپ د. دیاره هکی زۆری پو هتی هب تاق، تی هر فارس نووسیوی هئازیزمان عوم
رتاح ومون  هروونیی هدمک  هو ک رچووبت ه دی هتی و ناخۆش هتاق ب هت هحالو  هل، ووتارانه
  . بووبت

کتری  هکانمان دژی ی هم ه هین ق هوڵ بد هه، وه هن هد هروون هتان هحال هم جۆر هئ همن هیوادارم ک
من دژی  هو هیم هجارکی تریش د. ین هک هریک ن هخ هو هشتانم  هو خۆمان ب هو هین هک هتیژ ن

رزانی  هبسعود  هم همن دنیام ک. مال سید قادرم هروشون کردنی دکتۆر ک هگرتن و ب س
خۆی  هب هماڤ و هئ رزانی هسعود ب هم ر هگ هچونکبۆ چی؟ . کات همال ئازاد د هدکتۆر ک، وه ههات

کی تر  هخ همان ماڤیش ب هبت ه هد، ن هد هجنوی پ د هکبکات  هسان هو ک هشکات ل هبدات ک
ر  هگ هو کات ئ هئ، مال سید قادر ئازاد بکرت هدکتۆر ک هر چی زووتر همن هیوادارم گ. بدات

  :م هو پی دم  هک هی ل دمان پرسیار هدکتۆر ڕم بدات ه
  !!!!!!؟؟؟ت بۆ کرد هر هف هم س هدکتۆر گیان ئ
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