
   دیخوازانی جیھانهاموو ئاز نگی ھه رۆژ تیڤی ده
  

  بدو ن عه رده                                                                                 ئه
  
  بوو لهزنی کورد ی مه  ه مین پرۆژ دووهڤزیۆنی میزۆپۆتامیا ،  له ته) کوردستان( ی  پاش رۆژنامه له
نای ئاسمانی کوردی بوو،  مین که که ڤزیۆنی میزۆپۆتامیا یه له ته. دستان ی کور وه ره ده
پش   بوبووه چقی چاوی دووژمنانی کورد ، له ڤزیۆنه له م ته وه ئه مین رۆژی دروستبوونیه که یه له که
 ،  یهناه کورد م که ناوبردن و داخستنی ئه له. ی توورک  که  فاشی و دڕنده ته وه وه ده مووشیانه ھه

ند  کی شۆرشگری کوردستان و چه ل خه. کانی توورک   فاشیه ته موو حکومه رکی ھه بوبووه ئه
کان خۆیان  گوورگه تۆرانیه. ناه کردووه  م که موو کات پشتگیریان له ئازادیخوازکی جیھان ھه

ندین  چه. ن  دابخهناه ئازادیخوازه  م که ی ئه وه س بۆ ئه ک ، به رگایه موو ده گی ھه  سه کرده ده
مانک خۆیان کردبووه پولسی  رده سه. ناه  م که ان داوه بۆ داخستنی ئهگریسی وی نه ھه

. گرت  ری نه شیان سه مه ل ئه. ن  هدی بدنوبرنا وی له ن ھه کنیکیه وه ته ئیسرائیله  تا له،ئیسرائیل
) ریتانیا،، نسا و به ره ریکا و فه مه نیا ، ئهلما ئه( کوو  ریان وه ندین ووتی دۆستی داگیرکه پاشان چه
م  یه ئه وه یر له سه. وتوون  که رنه ر سه یان دا ، ل ھه ناه زیندووه م که وی داخستنی ئه رۆژانه ھه

!!. ن ت فری دیمۆکراتی بکه ریه شه وت به یانه ن و ده ده رسی جیھان ده ورۆژ ده تانه شه وه ده
( بوو کاتک  وه ئه. ن  ره دروستبکه روه ناه کوردپه م که دژی ئه اک لهن ویان دا که پاشان ھه

ی  وه ناه ئه م که  ئهداتا ره سه تیان داو، جگای داخیشه له دروست بوو زۆر یارمه) کوردستان تیڤی
و   ئه وه ، چونکه ڵ بوویه شیان پووچه وه م ھه پاشان ئهل . وه کرده یان بوده وه یویست ئه توورک ده

  . کانیان بکات  فاشیه ونه تی خه یتوانی خزمه ش نه ناه که
نیمارک تی دا حکومه) . رۆژ( نای  نی کهخستر بۆ دا گه وی خۆیان خستۆته  ھهکی زۆریشه یه ماوه
 ئامزی خۆیی و پارزگاری ل   خستۆتهی ناه م که ی سکاندناڤیا ، ئه  جوانه و ووته خنجیالنه ئه
 ( ی خۆشیان ندین ووتی شوه و چه تهم وو ی ئه ته وزه وتوونه کان که  تۆرانیه ل گوورگه. کات  ده
. ناه  م که ن بۆ داخستنی ئه ده  ده م گوورگانه تی ئه یارمه) مانیا نسا و ئه ره و فهریکا مه ئه
ی  پاره کات ، به پشتگیری تیرۆر ده( ن مک ده وه ، ده دۆزنه ناه ده م که تک بۆ ئه ی تۆمه رجاره ھه

ناڵ  ندین که وه چه کانه الیته ته سه رۆژانه له) . دات چت، ھانی تووندوتیژی ده ده روه تلیاک به
بیه،  ره زیره ، عه جه ( .ن هک موویان پشتگیری مرۆڤ کوشتن و تیرۆرو تووندوتیژی ده ھه بینین ، که ده
سئولکی  ل ھیچ کات گومان ل نابت مه) کانی ئران ،،،، ڤزیۆنه له کانی توورک ، ته ناه که
میوانی  بنه رمانه ده وه ب شه وانه  پچه  به که ک بکات ، به یه  قسه نانه م که وروپی دژی ئه ئه
اشی و تیرۆریست وباکی ف ( ، ھزکی زانت که موو دونیا ده ھه ق   موجاھیدنی خه. نانه م که ئه

س باسی  کهل ھیچ کات )  رگرتووه دام وه کوو سه دیکتاتۆرکی وه  له ی  و پاره ریه ی ماڤیاگه درنده
  . ناکات حشیانه م وه ئه
م  نھا له  ته.کۆی ئازادی کوردبووه  سه  تاکه.سانی ئازادیخواز بووه   بنگۆی که ناه تاکه م که ئه
جاپویسته . کانی باشوور بگرین  اتۆرهت دیک تداره سه ده خنه له  ره  ئازادانه توانیومانه وه ناه که
  . ین  ره بکه روه کوردپه ناه م که  لهوه پارزگاری موومانه ھه به
  
  
       مانھایم / مانیا  ئه
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