
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 19-12-2005 18:11 

1 

  
  د مه هۆگر محه ...  وره کی گه شیمانییه بژاردن و په کانی هه ره  نوسه ریکه فه
 

ی  وه م ئه به،  وامه رده ردکی دیرۆکی به ده، کانی کورد تییه گبه ری و نه سه رده لقوماوی و ده
ک  هبونی ی کی و نه ره  دوبه  که یه وه وتوون ئه ری ڕککه  سه کان له ی دیرۆکنوسه  زۆربه که

ها  نده  درژایی چه  به یه وره  گه وه ته م نه  ئه  که وای کردووه، ی کورددا وه ته  ناو نه ڕیزی له
  . وه ر بمنته سه ستبه ت و ده سه ب وت و ب ده،  ده سه

  
  . وه کانییه شه موو به  هه کانی ناوخۆ، به ڕه شه
pkkم تی هه  و حکومهر  
  کتی و پارتی یه

  ت وکراتی رۆژههپارتی و دیم
  و دیموکرات ه کۆمه
  و پارتی  ه کۆمه
  کتی و دیموکرات یا یه

  
  ستیان له ی ده وانه ئه،  داهاتودا بت له  و ده وه ییه وه ته ڕی نه  بیرووباوه  دورن له ڕانه م شه ئه
ردستانی  کو له،  دا16ی  ده  سه له.  دادگا  بدرن به بووه یا هه ڕانه و شه گیرساندنی ئه هه

هات  تا ده،  وره تی لوڕی گه تی لوڕی بچوک و ئیماره ردوو ئیماره تدا ناکۆکی نوان هه ڕۆژهه
 ناو بردنی  یاندا بۆ له وره تی لوڕی گه وکان هانی ئیماره فه بوو تا وای لھات سه  ده وره گه

  . ا ناود یان له وره تی لوڕی گه تی لوڕی بچوک و دواییش خۆیان ئیماره ئیماره
  

  به. هتد....  و تی بابان و پاشا کوره و بۆتان  ئیماره کان له  کوردییه ته موو ئیماره پاشان هه
  ته موو ئیماره هه. ین چوون  به ک له  دوای یه ک له کیزی یه بوونی یه کی و نه ره ردی دوبه ده

کتر خۆیان  دژی یه) م جه رووم و عه(ڵ دوژمنانی کورددا   گه  هاوکاری کردن له کان به کوردییه
  .   وه ته  ڕوخاندن نزییک کردووه  و خۆیان له الوازکردووه

  
  . ؟؟؟ خۆشی نییه ل نه کانی گه کی و تکدانی ڕیزه ره  دوبه ئایه
و  ئه، نگ بت ک ده یه موو کورد به  هه  که، هاتووه  نه وه  دا کاتی ئه21ی  ده  سه ی ئستا له ئه
  و هه  ئه نییه ی وه قی ئه س هه  هی سور و که ین به بت بیکه و ده،  یه  کوشنده خۆشییه نه

  . !!!زنت  ببه سوره
  

ن؟  ده کی لده ره ڕی دوبه پی شه ی ته وانه ت له فره نگ بین نه ک ده  یه موو به نابت هه
 و  کاری دوژمنانمانهکانمان  کی و تکدانی ڕیزه ره ین و بین دووبه موو هاوار بکه نابت هه

  . نگ نابیین چی دی لی بده
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شیان  وره رکی گه ره زه، موو جیھان  هه ر به رامبه زارکرد به رمه مانیایان شه ئه، کان نازییه
  و زیانانه بوی ئه ره مانیا قه  تا ئستاش ئه که،  وه  ڕووی سیاسی و ئابورییه له،  دا و وته له
  .  وه داته ده

ر گروپک دروست  هه، کی گو و هی سور یه سه ره  که  ته  بونه بۆیه، و وته ت له زییه نا بۆیه
و ڕووی یاسا  ره کرێ و خۆی به تی لده فره تی لبت نه ڕی نازییه بت و بۆنی بیرووباوه

  .  وه کاته ده
  
ر  ی سوور و هه ه بت بکرت به ده، ی کورددا وه ته  ناو نه ل له ڕای من تکدانی ڕیزی گه به
ها  نده چه. بت دادگایی بکرت  یاری بکات ده و ئاگره وێ به رامی خۆی بیه سک بۆ مه که
  نگ دانه و ده وتیان و ڕستییان و تا دوا رۆژیش دژ به، نگدان بوون ر دژی ده  نوسه ریکه فه

ش  وه بوو و ئه هز ده ی پ به  و سونه نھا شیعه نھا و ته دانی کوردان ته نگ نه  ده  له که. بوون
  . تی کوردی ناکات سه ی ئستای ده ییه واشه ی و چه نده و گه ری ئه سه چاره

  
  به زانی  یانده  نه رانه  نوسه ریکه و فه بۆچی ئه، ؟ موو ڕق و قینه و هه ئیتر نازانم بۆچی ئه

 پاڵ  نه خه ۆیان دهکات و خ  ناکات و زیاتر ئاۆزی ده وشه و ڕه ری ئه سه دان چاره نگ نه ده
 15   له ختانه م خۆشبه به. یارانی کورد کان و نه عسییه  به ی تورکمانی و کۆنه ره نگی به ده

بۆ ، ش گورزکی تر بوو مه نگیاندا و ئه  ملیۆن ده11ی   عراقدا نزیکه ر له نگده ملیۆن ده
 چاو   له رزه کی به یه  ڕژه یه هو ڕژ ئه.  رانه  نوسه ریکه و فه ی کورد و ئه وه ته یارانی نه نه
  . کان  دیموکراتییه وروپا و وته کانی ئه بژاردنه هه
 


