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   کوێ زینده ئاخر پمان نان ئیمزاکان ئیستا له:ت  ئه ی که بجه ه ڕز کانی هه ی به که پرسیاره مک بۆال هو
  ری گوالله پشده ... ؟ چاڵ کراون به
  
ی  و و ئیوه مک بۆ ئه  پویستم زانی وه  به ڕزه و به ی ئه که ته دووای نووسینی بابه   ڕزان له به
لی کورد بۆ   گه و ناو له) ئیمزا (خش ستنه ی ده وه تی کۆ کردنه ر بابه  سه  له وه مه ن بکهڕزیشتان ڕوو به
  ) lee Hamilton –james Baker ( ڕاپۆرتی ر به رانبه زاییان به رخستنی ناره ده
کی  دییهن وه رژه  هیچ به  که و ڕاپۆرته ی ئه وه ت کردنه رۆک بارزانی بۆ ره وستی سه  هه و بۆ پشتگیری له 

  . مانی تدا نادیترت که له گه
  له ک یه  پشتیوانی ژماره به   که  خشین  خۆبه گروپکی  ئیمه وانم بم کهت  خۆپناسینک ئه بۆ کورته

  :کو وه کانی کوردستانی پاتاک ژوره
  
  وروپا ئه pdk6ژوری لقی - 
   کوری کوردستانبا  په ژوری قز ڵ ته - 
  تانژوری رۆژئاوای کوردس - 
  زیدیان شی یه  ژوری الله- 
  کان  درینه رگه ژوری پشمه-
  نترۆم ژوری کوردستان سه-
  کوردستانتکشانی  حمه حزبی زه-

کانی  نه  بۆ الیهنگی کورد ی ده وه رز کردنه ۆ بهین ب که  کار دهروپا ئه ر ئاستی  سهله کان ره په  و مه
م  ئه بۆ . کانی تر ندداره یوه  په نه و الیه) president Bush( رۆک بۆش ک سه و ڕاپۆرته وه ئه  رپرس له به
 لی کورد بوو و  هاوکاری گشت گه  و به وه  کایه پشتگیری هاته/ زای  ناره) kampin (مپینکی  که سته به مه
  انهو خۆ پشاند شداری ئه نانیش به ها ب الیه روه  و هه وه  بیر و بۆ چوونی جیاوازه کان به م پارته رجه سه

  . ت دا خۆی گونجاندبوو دموکراسییهی   چوارچوه  له بوون که)  مۆدرنانه(
ناومان ) ئیمزا (خش ستنه  جیاتی ده  له ڕزان ئیمه به. کرت  و کاری بۆ ده وامه رده  ستاش به که کامپینه

  . )  )e-mail+formy online le melpery pdk6ی ئیلکتۆنی  ڕگای نامه وا به ته کۆ کردوونه
  :م  بری خۆ پشاندان؟ ئه  بۆ چی ئیمزا له ی دا که بجه ه هه. می ک  وه  بیر و بۆ چونی من له به
  . کرت  ج نه یا ج به  وانه  واتا له که، رمی نیه فه تکی  هیچ سیفه و ڕاپۆرته ئه-1 
تر  وره کانمان گه ن و کشه که وست ئهمان بۆ درو ژنه نگه ک ته یه وه ر جوونه  هه بهو   کورد نا یاری زۆره-2 

  . ن که ئه
ریکا  مه وت ئه  کوردی نایه  زۆرتر بت به  وه وت نایاری له  و نایه یه لی کورد ڕابردووی تای هه گه-3
  . ڵ بکات  گه ی له ه ک دژمن مامه وه
قامیان  ر شه کانی خۆی و سه ر ویسته  سه  له ند سووره  چه ی که که زیسۆنی لوبنان باس ئهپۆۆ ئ  له-4

.   پشته می له جه ب و عه ره ک دوونیا عه  ئۆ پۆزیسونی لوبنان یه زانین که مومان ئه م هه به.  گرتووه
  .  وه نگ دا کۆ کرابنه کی ته یه  بازنه  له  کورد نین که ک وان وه ئه
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.  هن داوکاری و هیواکانیان ژر گ بکرن بت نه وان ئه  ئه که، نجان هاتووا وستی گه  هه باس له
و  یاساناسان، ران نووسه، نجانی زانکۆ  ڕای گه ر چاو له کی به یه دا ڕژه و ناوانه  ناو ئه  له ڕاستی ئمه به
زای  کن و ناره یهرۆک بارزانی   سهوستی هه ڵ   گه  له بۆ هاتووا که کانمان  ناو بانگه  به تیه سایه که

  .  و ڕاپۆرته  ئه ر به رانبه  به هربیو خۆیان ده
  کی کورد به ک خه  کۆمه لهس  که 43و ر چا کی به یه  ژماره  هاتبوو له کامپین پک پشتگیریی  لژنه 

ستۆ   ئه کانیان به ی ناوهر گرتن  کاری وه  کهسی ش که کی شه یه لژنهو بۆ چوونی جیاوازی سیاسی و بیر
  رتبوو و گه

  .  ئامانیا  لهکه لژنهرستی  رپه سه، ق ر کاک تاریق فه وان و نووسه ڕز رۆژنامه به 
  .  بریتانیا مپین له رپرسیاری که ی به سته ده ری ڕز کاک سلیمان پشده  به

   . سویسرا کان له رگرتنی ناوه ی وه سته ده ی ڕز کاک هوشیار نروه به 
   سویسرا کان له رگرتنی ناوه ی وه سته ده ن سه ڕز کاک سۆران حه به
   بریتانیا کان له رگرتنی ناوه ی وه سته ده ران باوزی ڕز کاک کامه به
   هۆالندا کان له رگرتنی ناوه ی وه سته ده رۆ نجه ڕز کاک ڕزگار ڕه به
   هۆالندا کان له رگرتنی ناوه ی وه سته ده ی الدزه لیل قه ڕز جه به

   هۆالندا کان له رگرتنی ناوه ی وه سته ده ری  پشده گوالله
  . نت یه  ج بگه رکی نشتیمانی خۆی به  ئه وتوانه رکه  سه  تووانی به یه سته و ده ئه

م  رجه  سه سالی تازه رۆژانی داهاتوودا واتا پش   لهق  کا ک تاریق فهڕز  به  که ی باس کردنه جگه
  . نت یه گه  کۆشکی سپی و جۆرج بۆش ڕاده لی کورد به زای گه ی ناره کانش نامه ای ناوهو، کان ناوه

ند  مه وه دهو م بۆ زیاتر   به  هزه نج و به رکی گه  نووسه نده ر چه ی هه بجه ه هه. ڕز کانی  به خۆزگه
  رکه و ئه رپرسانی ئه  به  له ته و بابه  ئه کانی پرسیارکی له کردنی زانیاری خۆی پش نووسینی بۆ چوونه

  .  وه درایه می ده  و ب گوومان وه کردبایه
  ل رزم دا  گه له

   ندا هۆه
Goli-67@hotmail. com         
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