
ی  وه ره ده-دزێ کی قه کانی خه خواسته  لهنگری الیهی  سته یاندنی پکھنانی ده ڕاگه
فینالند-ت وه  

 
 

ویوزارو مافی  ی زه یساواییان، کشه ندی ڕۆشنبیری و باخجه به ی مه وه کردنه)  قوتابخانه(با،ڕگاوبانو خوندنگا  خواستی ئاو و کاره
  ، که تخوازه داله کی ئازادیخوازو عه ر مرۆیه رکی هه لکی مرۆیین و ئه ، خواستگه م خواستانه ئه. نک وتادی با ی بنکه وه جوتیاران، کردنه

ی هاوکاری  سته ده(ک  یه سته ن ده الیه  کۆتایی مانگی نیساندا له ، له و خواستانه ئه. ک بۆی بکرێ، پشتیوانیان لبکا یه ر شوه هه به
 ١٥دوای وا،  تایی و ڕه ره کی سه ند داوایه ه چک تاوهداران  سته  بۆ ده وه رزکرایه ، بهدزێ  شاری قهانیشتوانیتی د رایه نونه به) دزێ قه

 کامک کردنی هیچ جنه ک شایدی جبه ، نه و داواکارییانه ر ئه سه  مانگ به٧ڕینی  پاش تپه. ن جبکه ، بۆیان جبهتیان داریه سته ده ساڵ له
ی رچ ت، هه رامه مده تکشو که حمه هکی ز کانی خه یانه قه بیستین، که بینین و ده  ده وه وانه  پچه کو به  نین، به تاییانه ره  سه هو داخوازی له

 تاکو  وه وکردهوازیکیان ب کیدا، بانگه انی خهک ر خواسته انبهر به تک له رپرسیاره کو به ی ناوبراو، وه سته  ده بۆیه.  وه زیاترو قۆتربۆته
شداری   به امداو بهنج یان ئه که ڕۆژی دیاریکروادا خۆپیشاندانه بو له وه ئه. ستھنانی داخوازکانیان ده ن بۆ به  خۆپیشاندانک بکه٢١⁄١١ڕۆژی 
ی  کو پیشه ، وهدران سته م ده به.  وه یاندنه تی شارو داخوازکانی خۆیانیان جارکی دی پیاگه  پش قایمقامیه وونهس چ دان که سه
دا جکردنیان نی جبه کانی پشووتر، به کو جاره ر وه ی جارکی تر، ههچ ، که وه کرده کان به دنی خواستهجکر جیاتی جبه ییان، له میشه هه
 بۆیان  وه کرده  بهکرد تاکوداران دیاری سته تی بۆ ده  موه فته ک هه ، یه که سته  ده بۆیه،.  وه کرده ک به  نه قسه نھا به  تهران نونه به

کو وتمان  روه  هه وه داخه به. ست دنن ده کانیان به ربین تاکو گشت خواسته تی ده زایه ناڕه بن له وام ده رده رنا، به گه ، ئهن جبکه جبه
ی چ کانیان، که نه ر به سه  ڕۆژ به ڕبوونی ده وه دوای تپه ی دیسانهچ کی، که کانی خه جکردنی خواسته جاتی جبه داران له سته ده
کی   خه رانه و فریوده نی ناڕاست به کاتکی تری نادیار، به   بۆ وه  دیسانه کیانه ره و گه هیناوه نه نگاوکیان هه  هههیچ  وه کرده به
                                                                                .کان ڕاگرن  مرۆییه تایترین مافه ره سه شبوون له ببه له

 
الم  دزێ، به کی قه کانی خه ستھنانی خواسته ده ر به سه  له ی هاوکاری، سوورن سته  دهیشتووه  گه ئمه ی به وانه و هه پیی ئه ی بهرچ گه ئه
گکرتو و  هزی یه نھا به ر ته گه مه. ب کیان هه  خهکانی جکردنی خواسته ستادا، هیج نیازکی جبهئ ناچ له وه  له که دارانی ناوچه سته ده

 جی  جبهتانیان مان فشاردا،  خواسه ژر هه وکاتیش له ن، ئه ده نده کدا به ژر فشاری خه وکو چۆن ئستا له ره کی، هه ڕکخراوی خه
دزێ  گشتی و، قه کی کوردستان به واوی داخوازکانی خه ک بۆ هاوکاریکردنی ته یه سته یاندنی ده دا وای ڕاگه  لره  ئمه.ن که ده
کانی  خواسته  نگری له ی الیه سته ده ( ی وت پکھاتوه وه ره ده  لهست به مان مه بۆ هه یی که سته و ده شک له کو  به مانکادا وه هه ت، له تایبه به

ین بۆ  به ستده فینالند دا، ده  له  ئمه وه کرن، ئه جنه کی جبه ی خه و خواستانه و ئه ترب نینن و هاوکات گه یه گه ڕاده) دزێ شاری قه
                             .دزێ کی قه داخوازکانی خه یی له وه ته ستھنانی هاوپشتی نونه ده رفراوان بۆ به مپینکی به ڕخسنی که به

                   
!دزێ کی قه کانی خه دی خواسته و بته بژی  
!!نکی کوردستا کانی خه سھنانی خواسته ده ی به وه وتن بۆ بزوتنه رکه سه  

فینالند-ت ی وه وه ره  ده-دزی کانی شاری قه خواسته نگری له ی الیه سته ده  
١⁄١٢⁄٢٠٠٦              

  :بۆ زانیاری زیاتر
Keladze@hotmail.com

gsm: 040-727 8576 
gsm: 0504312405 
gsm: 0440604778 

mailto:Keladze@hotmail.com
Nabaz
Note

Administrator
kn


	ڕاگهیاندنی پێکهێنانی دهستهی لایهنگری لهخواستهکانی خهڵکی قهڵادزێ-دهرهوهی وهڵات-فینلاند 

