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  تی کردن به  کاری سوکایه دان به ی درژه کگرتووی ئیسالمی کوردستان ئیدانه یه بی سیاسی کته مه
  کات ر بت ده سه ر درودی خوای له مبه رمان پغه روه تی سه سایه که

 
  بان میھره و وره ناوی خوای گه به

 
 

رچاوی   به نراو خرایهگیرس هه وپش کارکی دزو و خراپی  مه ک له یه  ماوه وه داخه زۆر به
   بریتی بوو له وت که که ره ده  به وه دانیمارکیه کی یه  رۆژنامه  له جیھانی ئیسالمی که

ی  شوه ر بت به سه رمان درودی خوای له روه ری سه مبه پغه تی سایه  که تی کردن به سوکایه
ین و  که حکوم ده و مه نه ئیدا  دزوه و کاره توندی ئه  به ئیمه، پکردن کاریکاتری گاته

 ما مرۆیی موو بنه  هه  به  دژه ینین که گه  راده و کاره دژی ئه بزاری خۆمان له رانی و نیگه
 مافی  له  تیایدا رز بگیرت بووایه  ده ڵ ووتکی دیموکراتی که گه ناگونجت له، کان و یه

  . کانی تر موو مافه ڕ و ئایین پش هه بیروباوه
 

ر  وروپیدا زیاتر دوچاری سه  ووتانی تری ئه  له  دزوه فتاره و ره ئه ی وه وونه ب دوباره
ها موسومان  ستی ملیۆنه ین کاتک هه که ی ده ش زیاتر ئیدانه کات و ئمه ده سورمانمان

 . درن ده نجام کانی ئه رچاوی ئاکامه  به  ب خستنه فتارانه  ره و جۆره کرت ئه ده بریندار
ت و فیکر و  سیاسه  پیاوانی ین له که وروپا ده ی داناو زانایانی ئه شه نگه با ئمه

م  م ئه رده به دابنرت له  سنورک نگرانی پاراستنی مافی مرۆڤ که دیموکراسیخوازان و الیه
ت  باره ن سه  بکه وه دا و لکۆینه یرانه قه و کردنی زیاتری ئه نه شه  ته دا و ربگرن له یه فیتنه

ک  ب هیچ پاساوک و یه  به گیرسنراوه ی هه که ره مبه پغه  دژی ئیسالم و ی له نگه جهم  به
 تی سایه  که تی به  تایبه کانی ئیسالم به ها پیرۆزه  به تی کردن به سوکایه  چونکه.  نه الیه
ئاکامکیشی  ر رچی هه گه  قبوڵ ناکرت ئه وه  هیچ موسومانکهیال ری ئازیزمان له مبه پغه

وانی و  ناوی ئازادی رۆژنامه به   که  دزوانه فتاره  ره م جۆره  ئه شه وانه  له وه،  وه وته ل بکه
بار بۆ زیاتر  تکی له رزیه خساندنی ئه بۆ ره  پیالنک بت  پۆش کراوه رده  په وه ینهٍربر را ده
 ئاوی  کان له ته ی شارستانیه هو ئایین و نزیک خستنه  کردنی تیرۆر و تا دوژمنانی نه شه ته

ستانی دسۆز و دانا   ده رن که ناوبه  له وتانه ستکه ده و ن و زۆرک له بکه له للدا مه
  . تی و ئاشتی جیھانیدا تی مرۆڤایه پناو خزمه   له ستیان هناوه ده به
ن  کانمان و خاوه ه رۆشنبیر تدارانی خۆشمان و هزه سه و ده  زانایان مان کاتدا داوا له  هه له

 دابژن بۆ  کیمانه  و حه  پالنکی دانایانه ین که که ده کانمان  ستراتیجیه هزره
  دان به  و رێ نه که یرانه ی ئیحتیوا کردنی قه  ئاراسته کان به وه کاردانه و وه رچدانه رپه به
ندی هیچ  وه رژه به   له یرانانه م قه وام بوونی ئه رده  به وه. کرن و فراوان بوونی نه شه ته
  وانی نابنه ربین و رۆژنامه ده رگیز ئازادی را  هه  که وه ینه که دوپاتی ده.  نکدا نیه الیه

  . تی ئیسالمیمان ئوممه هاکانی  پیرۆزترین به تی کردن به پاساو بۆ سوکایه
 
 

  بی سیاسی کته مه
  کگرتووی ئیسالمی کوردستان یه
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