
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 24-12-2005 21:43 

1 

  
  ر باوکی زوه... ؟ کات رده ره ک زه. کرت ید قادر ئازاد نه مال سه با دکتور که

  
 ڕووی  م شته ئه وه و ڕۆژه ران له نده موو کوردستانانی هه ی هه  کشه  به مال بووه که. ی د کشه
  م کشه ری پاتاك باس له ژوو  له وانه  شه نووسی و به س شت ده  ران که1000   به داوه
   واته یه ییه له سه م مه  ئهیر باس ران هه نده  هه  لهکان  ڕادیۆ کوردیهموو  یان ههن که ده

 تانی کوردی سته ر ده گه ئه.  وه قته  بورکان و بته بت به  ده ریکه  خه  وای لھاتووه که کشه
هووشیار بت تۆزك  مال ده که. د ی ر کشه  سه  بن له موو باس وقسانه م هه ئاگاداری ئه

ری پاری  ره  زه  له وه  دزییه  چوو به ڕوه ختی کوردستان به  پایته  له  که م دادگاییه ئه  وه بنه
 قوڕیایی  ک به  وه  لی ورد بینه وه  نزیکه ر له گه مژووی دیکتاتوری عراق ئه،  وه شکته ده
ی  که سته یك و داموده نزسانی که ؟کات بت و ک درووستی ده چۆن دیکتاتۆر دروست ده، برد

  ن له که تی ده ك خواش عیباده وه ن و ده ئه شانوبای هه واتا به ن به که درووستی ده
م  کات به  نه یانه وه م کرده ز به حه  سه وکه بت زۆر جار ئه وانه له، ندی خۆیان وه رژه به

ن  که  ده  کردارانه رهم جۆ ز به حه ندی خۆیان وه رژه ر به  به وروپشتی له کانی ده پیاوه
م  زبه  حه ۆکهر و سه  خودی ئه من پم وانیه  وه  پشه چنه یان پده  وه نه که رز ده خۆشیانی پبه

ر  بت هه رۆك ووترا ده ر ناوی سه گه کدا ئه یه وه رچی کۆڕو کۆبوونه  هه له.  ناکات ڕوفانه سه ته
 کانی ی یان بۆ قسه که  بۆ خۆی یان بۆ ناوه لبدات یان په  چه ور پ  سه رسته هه مووی هه

ی  ڵ قسه گه ك له یه هیش شوه من به. بت  نه بت یان ئاماده  خۆی ئاماده گرنگ نییه
 زیاتر لبووردنیان  رکرده رۆك وسه بت سه ده سك نیم تی کردنی هیچ که ناشرینوو سوکایه

ن و  که ت نه ماشای میله ك باوك ته رۆك وه و سه رکرده ر سه گه ئه سانی عادی ك که  بت وه هه
وا  ران ترساون که نده  ههوردستانانیزۆر زۆر ک، چت قوڕا ده ت به میله بت لبووردوونیان نه

 زۆر   له وه ر ئه به  بگیرن له ر بت واته سه بۆ کوردستان ئاوایان به ر فه  سه  به وه ڕنه بگه
 بۆ کوردستان  وه ڕته ك زۆر ناگه خه، مال که. ی د م کشه  له نده رمه ره زه ان کوردست وه ڕوووه
یمانی  نگدان بۆ هاوپه ر کاری ده  سه کاته کارده، ر باری ئابووری  سه کاته  کار ده واته

کانی تری  نه ر الیه  سه کاته کارده،  نگ بووه  ب ده مان که رله ر په  سه کاته کارده، کوردستان
  یه م کشه  لهسی میداکانی جیھان با مال زۆربه که. د ڕۆژی زیندان کردنی له دستانکور
کی  یه وه ته  کورد نه ن که که ده وه  تیدا باس له کانی تورکیا که تی ڕۆژنامه تاییبه به ن که ده
رن  ت به توانن میله س بکوژن چۆن ده  که100  تیان نییه ناعه ك مه یه ر قسه سه  له واته قن ڕه
موو کورد  هه، کات  نه یه م کشه وروپا باس له کانی ئه  ڕۆژنامه ڕۆژ نییه.  م جۆره به   ڕوه به
  ر که م هه به کانمان گومان لبگرن رکرده ناچت سه وه  بۆ ئازاد کردنی له وه پاڕینه ده
ی کورد ئازاد  قسه به  ن باشه ده ری ده ن به وروپا داوای کرد س ودووی لناکه ریکا و ئه مه ئه

و  ره ده  بته و زیندانه زووترین کات له هیوادارین به.  ی بگانه  قسه  یان به بکرت باشتره
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