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 نیم  ئه کاوه ...  کوردیکان هییستگا کولتوور داودهژا،  هیرانی و هاوبڕێهاو

 
 . رمون  بفهڵ قبوزمڕ وس
ر   سهۆ بنانن فشار ه تهۆوت  که وه که هیموو ال  هه  لهای تورکیت هو  ده که هی ماوه، زانن  دهک وه
ت  نانه ته، یڤی تژڕۆ یئاسمان ینا  کهیکان رنامه  بهیخش  بهیاگرتنڕ ۆب،  دانمارکیت هو ده
 استداڕ  ناوهیت ژههڕۆ   بوون لهیموکراتی دی  بانگاشه  کهکایمر ک ئه  وهی وره  گهیکت هو ده
،  وه هییکان هیستگا جاسووس  دهیگاڕ  کات و له  دهای تورک  لهیوانی ئاشکرا پشت به، کات ده
 یدژ  بهیت هیزا هڕ ناۆب.   دانمارک کردووه  بهش شکه پ هنا و که  بهانیت بهی تایلی فانیند چه
  وه تهۆرزکرد  بهانۆی خینگ  دهیھانی جیکخراوڕ و یت هیسا  کهانی ده،  هی انهۆڤ نامر و کاره ئه
 تناکر. ناس  سنوورنهینووسان ژنامهڕۆ یکخراوڕ و ی نوئام چومسکرۆسیفۆش پر وانه له
.  بننگ ده بی کوردیکنگ  دهی دژ  بهایتورک یت هو  دهی هییق م ناهه  کورد لهیرانیووناکبڕ
   بهتکر  دهکستمان ت هه ( وهکردو م ئاماده وه  خوارهی کستهو ت ئه، ککو کورد  من وه هۆیب
 تو تانه  دهشیزڕ  بهی وهر ئ گه ئه. ت بکری دانمارکیستان ده  کاربهی تا ئاراسته) یزینگلیئ
.  وه نه  ئاگادارم بکه هیتکا،  هییو داخواز  ئهڵ پا نه  بخهتانۆ خیمزاین و ناو و ئ  بکهیشدار به
 .  بکاتیشدار  بهرۆ زیکک  تا خه وه نه  بکهۆ بیت بهی تاینکیل، کان هیی کورد هڕ په ماتکر ده

  
  براتان

 نیم  ئه کاوه
 18/12/2005 دسو

  
 ڤ تژڕۆ   لهیوانیپشت

 ن هیال له) کوردستان (یی کوردی ژنامهڕۆ نیم که هی ککات، ستا ئش پڵ سا ژده د و هه سه 
موو   هه  بهی عوسمانیت هو ده،  وه هیوکرا ب رهی قاه  لهی کوردی زمان  به وه کانه هییدرخان به
  که ژنامهڕۆ   کهد کر تهو و  ئهیدارن سته  ده  لهیداوا،  ویکان ره ربه  به وته  که وه هیکزه

 یندانیدران و ز  سزا ده وه ندهانخوی  کوردستان ده  له  کهشی و کوردانه موو ئه ن و هه دابخه
 ک هی وهموو ش  هه  بهیی تورکی نویت هو  دهشدای دوای هد سا و سه  ئهی  ماوه له. کران ده
 کورد ینووس ژنامهڕۆ انی  ده  و به  کردووهی کوردیاندنی اگهڕ و یی کوردی زمانیکان ره ربه به

 یاگرتنڕندوی زۆوروپا ب  ئهیشتووی دانی کوردانشیککات.  کراوانیندانی زاخودیکوژراون 
  تهۆ خستی فشار شهیم ک هه  وهایتورک، ت نابانیکنگاو چ هه  ههی کوردیزمان و کولتوور

 یت هو  دهککات. ت بگر تانهو و  ئهیشتووی دانی کوردان  لهگاڕوروپا تا   ئهیتانر و سه
 ئاشکرا   بهایتورک،  وه ته کورد بکرین منداۆ بک هی وزه هڕ،  دایاری ب 1984ی سا  لهدسو
 . یرب  دهۆی خیت هیزا هڕنا
 دانمارک یت هو ده،  وه هیی ئابووری و فشاریماسۆبلی دیگاڕ   بهتو هی  دهای تورکستاشئ

 ی هند سا م چه  ئهی ماوه  له  کهت بگرژڕۆ ی کوردیونیزیف له  تهیشان  وه  لهگاڕناچار بکات 
 ی نامهر دان به  و سه  کردووهی کوردی کولتوور و زمان  بهیرۆ زکجار هی یکت  خزمهدایکارکردن
ن  مندای رنامه و به) یحیس  و مهیدیز هی، سالمیئ (ینی و ئایرزش  و وهیاسی و سییکولتوور
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   به  که هیی کوردیونیزیف له  تهنیم که هی.  وه تهۆوکردهتد ب...  ویندروست و الوان و ته
 .  نگ هاتووه ده  ژنان بهیر ماف سه  لهیوام رده به
 یکان  فشارهۆکات و مل ب  کپنه هیی کورد نگه و ده  ئه  کهنی که  دانمارک دهیت هو  ده  داو له مهئ

 کولتوور و یتکردن  خزمه  لهتوام ب رده  بدات بهیڤی تژڕۆ   بهگاڕ، کات چ نه  کهایتورک
 .  هی داای تورکیت هو  دهی شه هڕ  ههرژ  لهۆوخ استهڕ   کهی کوردیزمان
 .  ئازادیڤی  پهۆ ب به
  مزایئ
  


