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   دمهحهمه خش حسه. د قادر یدسه مالیکه یکهریهگهۆشان کانیوانههپا نک

  دانیمارک
  
 له جار یانده ژانهۆر کهیڤپه یانمهئه، کورته جگارئ ف و فرت و سهلهده و ۆدر نیمهته 

 زادی شوهئه دیاره، ێوکهده مانگو ربه وهکهخه زاری له ێوله و رهل، کانگشتیه نهشو
 رز ئاوی به ێکرده یهۆب، یانداۆخ گایمهۆک ناو له کهخه یهسا زارانهه زمونیئه

 قادر یدسه مالیکه یکهشهک دووی ژیرانه یسانهکه وئه یربهۆز. وهتهبنوسر کانیپیته
 زیاتر کۆرزله کی ریهگهۆشان له کهشهک که گرنههه گومان کینجامئه نهگهده وتونکه

 پارته له ککیه له کهسکه کهپالنه شیکخشهنه راستر یان، قده رینوسه. نیه تر هیچی
 له ژهدر و دوور کیژویهم نیخاوه و یههه کیرهسه کیستۆپ کوردستان کانیکیهرهسه
 که رونیده یگر کمهۆک که زاننده یناسنده وهنزیکه له یوانهئه و براکوژی و ژینرخو
 ئاژاوه ناو له کیستده نننده وهپ یپا میشههه بووه ستهرجهبه داسهکه وئه ناخی له
 به تداسیاسه یدانیمه له وئه لیشهفه ۆب وهتهرگهده سهکه وئه رونیده کییهگر هب، تب

 و وتنرکهده و 1991 هاریبه رینیراپه له کورد یوهتهنه وتنیرکهسه دوای تیتایبه
 چاو له مهه و یۆخ یکهپارته خودی ناو له مهه یۆخ کانیهڤاهه له کندهه گژانیهه
 یۆخ کارتی دواترین وئه ستائ، یهۆب، بووه ئاشکرا وئه کارتی کوردستان کیخه نیمهۆک
 کانیراوهۆد کارته کووه رهه یکارته مئه که زانده سوور ختیشوه شپ و نید کاربه
، ێرۆناگ کوردستان رامیاری یدانیمه رسه کانیزهه رازوویته له هیچ و کهکه ب شوتریپ
 به زیان ێکرده یپ یئاقاره وئه تا ێخوازده کانراوهۆد یپیشه چون رهه مئه مبه

 ستیدایهردهبه له یپاره و به مئه، بکات دارکهله ناوبانگیان بنه رهه، نیهگهب کانبراوه
 یناکه رۆراوجۆج ناوی رژ له و ێکده وارندهخو نیمچه و راوۆد کانیخه ێوله و رهل

 و من له پاره ده یانپ کورتی به و کوردی به کاتده دابین ۆب یانرهۆجمههه یاندنیراگه
 نبیانشک ێویهده وئه که کاننیشانه که زاننده کیشالیه موهه، وهئ له تیسوکایه و وجن
 دوای و مرهنه بارزانی رزیربهسه یهمابنه و کوردستان دیموکراتی پارتی کیه یپله به
 و سیاسی بیتهکمه ندامانیئه له کمهۆک و اللجه مام خودی تیسایهکه وانیشئه
 شپ له گرنر مانئه کاتده ستهه وئه که کوردستانه نیشتمانی تیکیه تیرکردایهسه
 له وئه  که( ...)ی ژنامهۆر یوهئه دوای بگات یپ ێوهیهده یۆخ یلوتکه وئه ورهبه گژانیهه

 ێوله و ترننتهئه ریۆت ناو انیکراوهۆد پشکنینی وتهکه ناچار، ناه سیرههه بوو وهپشتیه
، بکات راو یانزوربه توانی وهکانیهسیخوره یگهر له، وتکه چنگ) باشی(کی مهۆک

، وهکرده ۆک نیداۆکترلهئه کیژور و شۆفر وجن کیرپهما یوهچوارچ له موشیانیهه
 به یژهۆر رهه یوانهئه، کانشهۆفرۆخ ێکرده ژانهۆر کورد به کراوهنه یوهئه ێرندهوله

، نند کاربه وهش ناشرینترین به یکهشهک و) قادر یدسه مالیکه(، شنۆفرده ۆخ کتاقم
 ناو له میشههه وئه خوازنده کوبه، نین مالکه. د کردنی ئازاد ڵگه له رگیزهه مانئه
 کانتیهسایهکه وامردهبه و نبده کانتیهسوکایه هب ژهدر یوهئه ۆب تب زینداندا ندیلبهته

 مئه انیگۆر له کشبه، تیشارستان نسیبیپره له دوور کاننهۆکال دادگایی رژ نهبخه
 نایڕزو و پته به شیمانهغه و ڕملھو کیانیششبه و گرنردهوه یانۆخ یمانگانه ریهگهۆشان
 چاالکترین دیاره، نهینرکادهبه وانئه که بزانن یوهئه ب نڕپههدهه رانپالنگ رگانیۆئ

 (!!زانهۆسد (وهتهکردووه نیۆکترلهئه کیرووم کهسکه مویهه دا مانهئه ناوله سکه
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 پ ستده کریهگهۆشان ژانهۆر، کاتده یاری ژراودار یرنامهبه یرهگوبه یان ژیررنامهبه
 کوهنه کاتده سوور گرانگو ریۆز یربهۆز و کاتده مارۆت وئه و مئه نگیده کاتده
 یسواڕ یانکهپالنه ماهه که ریهگهۆشان رسه له ردهپه کداکست نوسینی له کیانسکه

 له اویۆڕد کیسکه ندچه نازان ناویشی تنانهته کسکه هیچ یروومه نخاوه مئه، بکات
، )ێگرردهوه یۆخ یمانگانه وسهکه رهه که(تیدانی یارمه ۆب وهتهکردووه ۆک یۆخ ریوده
 له یههه ناشرینیشی کییهشینهپ و یههه شیهڕ کیکۆدیر که یاساناس ناوی به کسکه

 که کادیمیستئه و رۆپسپ عینوانی به که سکه، دزهقه یناوچه له گومرک یپاره دزینی
 رنوسه به یۆخ که تر کیسکه، پارتی کیندامئه ڵگه له یههه زانیخ کییهشهک ویشئه
 مالکه رۆدکت زربه کانیخوشکه ناوی به یهیاننامهبه یوهشکردنهره ویشئه یۆر نناسده
 به جبه نا یندههپاگۆپر یانده و کراوه وانئه زیۆس به یاریان ماویسته کییهوهش به که
 ئازاری یان دراوه ل یکوشنده رزیده یانبراکه گوایه که یوهئه کووه رهه نراوهخز یانگو

 کاروان له و کراوۆتر و ڵد له داخ وورده ندینچه ومانهئه، تاد.... کراوه ریسوا یان دراوه
 ینیمپهکه (گوایه ناوی رژ له کردووه رتیپا له یقهته ێرۆج به وسهکه رهه که ماوجبه
 وتهکه مالکه رۆدکت کردنی ئازاد یوهئه دوای چیکه) قادر یدسه مالیکه له کردن رگریبه
 تیانسوکایه یپله مانئه هوریا راوهه له گرنهه ستده یوهئه جیاتی له، یانگو ربه
 نه کردن تیسوکایه دایه ستیانده یوهبه ناکات یوقب کویژدان هیچ که ئاستیک یاندهگه
 یه بارزانی فایالمستهمه بوو شۆخخوال که کورد ژووییم یرکردهسه ترینبا له ککیه
 یهپچه جیاتی له تایشداۆک له دیاره، ێکرده نمایش ردهپه ب ستهئ که ریهگهۆشان

 تیشکی گوتویانه شینانیشپ، بنده تییانفرهنه قیحهستهمو کانرهکتهئه ۆب بوانئاماده
 .ێناگیر ژنگب به تاوهه


