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   مه حه خاه .. !!!... ک دراون دوو دیوی یه) س تاته (و) دۆغان(
 

ک  ته خت له دانمارک بوو پشوه زیرانی ووتی تورک له رۆک وه سه 15/11/2005رۆژی 
) ڤی، تی، رۆژ ( و داوای داخستنی وه دا کۆبوبوه ئازادیه  پ له م نیشتمانه زیرانی ئه ک وه ره سه

   له بیست و پنج ملون کوردی ب ماف و ب ژینه 000، 000، 25 زمانحای  ل کردبوو که
ک خۆی  وه دانمارک زیرانی ک وه ره ی تورک الی وابوو سه  پیاوه م گله ئه، باکوری کوردستاندا

  ... هن  جیده ی به که و خرا خواسته کتاتۆرهدی
  
 رووی کامرای ی رووبه وه رئه به رله هه  هتی مرۆڤ و مرۆڤایه ی دژ به یه هره  ب به م سوتانه ئه
زیرانی  ک وه ره وانان و سه رۆژنامه کهی  وه و هۆه ئه  چووه نه  وه بته نه ش) ڤی، تی، رۆژ(

زیرانی دانمارک  ک وه ره سه کی وایھاویشت که یه جووته، کرد ڕوانیان ده دانمارک چاوه
ناوبردنی  ن بۆ له ده ول ئه  هه یشهم  هه یینت که موو دنیاش رابگه  هه بکات و به نده رمه شه

  .. ن که تی ده و تا کوردکیش مابیت دوژمنایه  مدیده کوردی سته
  

تن و دانوساندن بزانن دانیشرانی کورد دوژمنانی خۆیان بناسن و  هیوام کوردو سه من به
  . وبچوکمان تینون وره ری گه خونی سه به که  ندانه م دڕه ڵ ئه گه  کۆڵ نادات لهی دادی ئمه

 ئابوری روخاوی تورکیای   که وه کاته  کۆ ده یه نده و دره  بۆ ئه پاره) س ابراهیم تاته ( کینه خه
  . تی کوردی پ بکات دوژمنایهو  وه سنته پ هه

  
  و به یه ه دوا دۆالرتان ه دام پویستی به ووریابن کوردستانکی ورانی دوای ڕژمی سه

ی ) س ابراهیم تاته (ک نگخۆشکی وه و ده)  دۆغان عبدلله (کی وک یه نده دره، ن ده فیۆیی مه
میان سۆزکی  داب و دوهه تی ئمه ی دوژمنایه ره به میان له که یه   که جیاوازییان نییه تورک

  .. بت بۆ کورد پ نه
  
بابی  ت له فره نه.. ردو په دار بت نه هن (رموت فه ده  باپیرانی خۆشتان گوی بگرن که له
  . )ردوو هه

  16/11/2005/دانمارک/ مه حه خاه
  


