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  فرۆشراون بۆ والتی میسر نفال که  کچی ئه18ر دۆزی  سه میس له فیرو قونسی ندی چاک و سه ناوه نوان دیداری واک له  هه ڕاپۆڕته

  
کرد  تی میسیان فاره ردانی سه سه) سالح سۆفی وقادر نادر ( فدکی چاک له  وه13/12/2006ڕۆژی 

پشوازی ) م موختاریپ ه-یفامح فتوح (فیرو قونسی میسر سه نی الیه رمی له گه  به شاری ستۆکھۆلم که له
کات له تاوانی   ده وه  باس له  بوو که و زانیاریانه نامه گه و به ی ئه له سه ری گفتۆگۆکان مه وه ته که. کران
  . وتی میس شکیان فرۆشراون به نفالدا کچانی کورد به ئه
م  رزترین ئاستی دیبلۆماسی له  به   له که تیان کرد فاره ی سه تهویس و هه  سوپاسی ئه که فده تا وه ره سه

ک  یه ڕگا چاره ی دیبلۆماسی شوه دات به ولی خۆی ده کات و هه فدی چاک ده وه پشوازی له  وته
  .  وه بدۆزیته

بات  ه خهت ب باره سه کانی خۆیان باس کرد ر کارو چاالکیه سه ک له یه رانی چاک کورته  نونه  دوباره وه
وتی میسر    عس به کانی به زگا ترسناکه ن ده الیه  له ک کچی کورد که کۆمه ی وه دۆزینه کردنمان بۆ 

 سای 3   له وه داخه  به وه، ست هاتوون ده به ندێ زانیاری ک و هه یه نامه گه پ ی به  به که فرۆشراون
  المی ئمه کی وه زاره نیا به زگاکانی ته و دهت و دام  فاره موو سه هه تی میسی به رابردودا حکومه

ر  سپ و هه  بچه کان الی ئمه زانیاریه  راستی دۆکۆمنت و  زیاتر له ش وای کردوه مه ئه ؟!!وه داته ده
  ک له روه هه، تی میس توندتر بت ر حکومه رامبه لوستی کورد به  هه  ڕۆژانه ش وای کردوه مه ئه

 تان که رۆکی والته سه مانیادا دژ به وتی ئه ندامانمان له ری ئه و به مه  لهند ڕۆژ خۆپیشاندانی چه
  .  وه نه ممان بده رمی وه ین به فه که  داواتان ل ده  دوباره بۆیه نجامیاندا ئه) ک حوسنی موباره(
ربی و  ورد دهلی ک ل گه گه تی و هاوسۆزی خۆی له ر برایه سه ک له یه فیری میسر کورته مدا سه  وه له

کیش بزانرت  کات مافی خه  وا ده که کانی ناوچه  سیاسیه ندیه وه رژه  زۆر جار به  کرد که وه ی به ئاماژه
  یه له سه و مه ت به باره کانی خۆی سه  تبینیه ک له یه دواتر کورته. هنرت چی دانیشی پدا نه که،  چیه

   که بۆ باس کردین
 کرت  ده و دۆکۆمنته باس له  که89سالی   له وه،  یه  نامرۆڤانه ویسته  هه ۆرهو ج تی میس دژ به حکومه

 ملیۆنین 75  دواتر وتی ئمه،  عس زۆر خراپ بووه تی به ل حکومه گه تی میس له کانی حکومه ندیه یوه په
  مه ئه. ش بت یه18و  م نین تاپویستمان به که ن که وانمان کار ده کانی شه نه  یا له ی وانه  ئه وه

  وتۆته یان که و دۆکۆمنتانه دۆستی ئیسائیلن ئه کان که ریکیه مه ئه خودی دام ڕوخا کاتک سه ی وه له جگه
تک  فاره  هیچ سه فیر وتی که دواتر سه.  بۆ میس دروستکراوه  مه ین ئه که ست پ ده  هه  ئمه بۆیه ست ده

  .  وه بداته  شنه م چه کی له می داخوازیه رمی وه دوکۆمنت و فه  به نیه ئاماده
  وتوه کورد که ست ده رکوک به که راتی   له موخابه و دۆکۆمنته ئه نرا که یه یان پ ڕاگه وه مدا ئه وه له
 پشتگیری کورد ناکات و  که، ئیسائیلر   سه نه به ک ده یه له سه موو مه  بۆ هه دواتر ئوه، غدا  به ک له وه نه
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  یه ندیتان هه یوه خۆتان باشترین په  دواتر ئوه، خات دیارده مان به که گرتنی ئۆج ئانیش راستی قسه
  .  ر ئیسائیل  سه وه ڕنه یگه موو شتکی کورد ده وه بۆ هه کته شه میس ده یان له یان وئاالکه گه له
ستۆی   ئه  له ته و بابه  ئه وه نه ده لکی کوردستان نه می خه رمی وه  فه  تا به ن کهداوامان لکرد کۆتاییدا له

ر  به م له خات به دیار ده به  دۆکۆمنته م  ڕاستی ئه که  یدا بوه  زانیاری زیاترمان ال په  ئمه وه،  یه ئوه
م  به، مۆدا ناتوانین پتان بینڕۆژگاری ئی له کی دۆکۆمنتکراو یه لگه  به بته منی و تانه بواری ئه

سانی   خودی که وه.  میس دیوه له ی م کچانه ندێ له  هه کات که  ده وه  باس له که  یه خودی هاوالتی کورد هه
 و زانیاری  دام دیوه سه کانی کۆماری  کۆشکه کک له یه نو ی له و دۆکۆمنته قی ئه  ده  که یه کورد هه

بالو  ڕۆژگارکدا نگ بت له ڕه تی که ریکا بردویه مه  خودی ئه نامانه گه م به م ئه رجه  سه  که زیاتری الیه
توانن   ده وه  زیاتر بکۆنه که له سه  راستی مه وت له شتانه وده ن ر بروا ناکه ر هه گه بۆیه ئه.  وه بکرته

  یان وتوه ئمه  خودی خۆیان به  که بکات کانه و خه ل ئه گه دیدار له ردانی کوردستان بکات فدکتان سه وه
  .  ژیانیان بپارزرت ک که  شونه ن له ل بکه گه تان له ن قسه ئاماده

 م که لی میس ده رۆک کۆمارو گه تی سه رایه نوینه  واتا م والته من له  که وه  کرده فیر دوباره  خودی سه
ی  م کاره  ومیس ئه ڕاستی دوره  له یه له سه هم م  ئه کی کوردستان بن که خه  نم به یه گه پتان ڕاده

  . زانین  ده دۆستی ئوه  خۆمان به و ئمه داوه نجام نه ئه
ڕی  باوه کی زاره کی کوردستان ناتوانت به خه  یه م کشه  ئه  که وه یانده ش پمان ڕاگه کۆتاییدا ئمه له

م  م ئه به، ک ک دۆکۆمنته ین وه سجیل بکه ت ته م ئاخافتنه ین ئه که  پشنیاز ده  ئمه بۆیه، پ بھنت
ش پمان   ئمه بۆیه.  ش بگرین که ی دانیشتنه بوو ونه ش نه  ئاماده وه وه  ت کردینه شیان ڕه یه داوه
  . بین وام ده رده باتی خۆمان به ر خه سه  له یاند که راگه
 . ندک کاتژمری خایا یه  زیاتر له که وه  کۆبونه نی باسه شایه


