
  
    تاراوگه یاندنی رکخراوی ژانانی کورد له راگه
  بدو  سازان بایز عه کوشتنی ت به باره سه

  
11.10.2006  

ب کوشتن یان خۆسووتاندن، یا  نمان، ده مه ر رۆژکی نوی ته ھاتنی خۆری هه ڵ هه گه له
ک بت،  ییهر چ ی هه که  هۆکاره.ناوبردنی کچک یان ژنکی کورد، ببیستین سووتاندن و له

 دیدی   له سات و کۆتاییھاتنی ژیانی مرۆڤک که رگه  خرایی مه درێ و به نجام ده  ئه که تاوانه
 و  بووه ی کچ نه وه ر ئه به میان له  ئه. وه چیته بیر ده ، له گایه ی کۆمه ری نیوه جیھاندا پکھنه

 و،  ی دی لی پیس بووه هک پیاوهی  وه ر ئه به ویان له ، ئه ست داوهستا هد ی کچنی له رده په
.  دراوه  مرد نه  دی خۆی به  به وی دیکه ، ئه ی بینراوه که ویسته ڵ خۆشه گه ککی دی له یه

ی کولتووری  وه ویش مانه گرن، ئه  ده اوهچر  سه وه  خاکه مووشیان له کان زۆرن و هه هۆکاره
  ش له که ، باجه یهکی مارگرژی خه کان و ده اینییه ئ مکه  چه  به وه نه سته پیاوساالری کورد و خۆبه

ی مۆمی  وه  کۆتاهنانی ژیانی و کوژانه ویش به بت ژن بیدات، ئه ر ده  ئاکامیشدا هه تا و له ره سه
و  ی ئه ره رینی په وه ، دوای هه نانه مه و ته ی مۆمی ئه وه دوای کوژانه. کجاری  یه نی به مه ته

 ژن، رۆشنبیران و مرۆڤدۆستان، مافی مرۆڤ،  رگریکار له کانی به و رکخراوهی ژن  ، ئمه گونه
س   خۆمان زیاتر که  له ، که وه ینه زایی بو بکه یانکی ناره  به وه  له کرێ؟ جگه چیمان پ ده

 کی ژن  ئازادییه موو جۆره  هه  دژ به شدا بدرێ که سانه و که  گوی ئه ر به گه  و ئه وه نایخونته
  !!کرت ڵ ده  و حه وه  کاسه کرته ش ده  خونی ئمه وه  الیانه ستن، بگومان به وه ده
  

ق  حمود فه خالد مه"ی  که ره ن هاوسه الیه  له"بدو سازان بایز عه"کوشتن و سووتاندنی 
ۆشی خ قی نه ی عه کی دیکه یه نموونه شاري ميونشني المانيا  له2006.10.26 رۆژي   له،"شید ره
.  یه وه ی خزانداریتی و گونجان و جیابوونه یشتنکی دیکه گه پیاوی کورد و لکتنهنديک  هه

 و   رۆژنامه وانینهر ب گه بت، ئه مین ده  دواهه  و نه م قوربانییه هک یه ی قوربانی نه"سازان"
ن، یان کوشتنی کانی خۆکوشتن و خۆسووتاند واه وا هه کانی ناوخۆی کوردستان؛ ئه نامه فته هه

  !!گرن  ده  دیارن و جگه کانی دیکه  گرنه هوا موو هه  هه ژنان، زیاتر له




 


 
 


شی  كوژت و ده ی خۆی ده كه  ژنه وه یه كه رچاوی منداه  به مانیا به ی ئه – میونخ  شید له ق ڕه حمود فه تاوانبار خالد مه
  سوتنت


 Saturday, October 28: وت  ڕكه
 واڵ ھه: ت  بابه
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 مانیا  ئه –ھاب عوسمان  شه
ناسراو  –بدو  سازان بایز عه( ناوی   به وشاره مانیا ژنیكی كوردی دانیشتووی ئه ی ئه –شاری میونشن   له٢٦/١٠ڕۆژی 


كی  یه شوه به) حمود  كازممه ناسراو به –ق ڕشید  حمود فه خالد مه( ی كه ره ستی ھاوسه ده  ساڵ به٢٢ن  مه ته)  سابات  به
 . شی سوتنت یكوژێ ده قۆ ده چه ی به وه  دوای ئه وه یه كه رچاوی منداه  به  به م ونه و كه زۆر دڕندانه


 
قی  ست عه ده  به ی ژنیكی كورده وه وسانه ری و پ چه سه رمه  كۆتایی چیرۆككی پ چه ژنه  ویژدان ھه م ڕوداوه ئه


 و ئاۆزی  یه م كشه ت به باره  ، سه بووه كی تری نه یه وه  بیركردنه وه وسانه شوازی توندوتیژی و چه  له  جگه  كه وه پیاوكه
ی  زگاكانی پۆلیسی میونخ ئاگاداربوون و ماوه وام ده رده  به وه كه یه ست دڕنده ده  به  زوم لكراوه م ژنه كانی ئه و ناخۆشیه


و   ئازاری داوه ھا شوه جۆره  وبه ڕێ ی ل گرتووه ره ندین جار سه  و چه  نیوانیان دا بووه  له وه سایك بووه بیاری جیابونه
كان  ڕشه  ھه  له نوانا بووه یان له  كشه  كه  وه  پشت ڕاست كرده وه ی پۆلیس ئه رچاوه ش سه كه ت دوای ڕوداوه نانه ته


   به ی پشتر بیاری گرتنی بدرابایه وه  بۆ ئه  بووه موو شتك نه  ھه مانه لمانیا ئه پ ی یاسای ئه م به ئاگادار بوون به
   كه ی تاوانبار و پشیان وتووه) كازم(  ته ند جاریك ھۆشداریان داوه  و چه  كردویانه ی پویست بووه وه ی پۆلیس ئه وته


 .  وه ویته نابی لشی نزیك بكه
 


  -: كه تی ڕوداوه چۆنیه
 


 بۆی  وه یه و باره و بریاردان له وه ی لك جیابونه وه  دادگا بۆ بیركردنه واو بوو كه  ته وساه ی ئه ماوه ی كه وه دوای ئه
  وه  دخۆشیه سابات به..   وه بنه بن و دوا جار لك جیاده  ده دادگا ئاماده  سابات و كازم له كه دانابوون ڕۆژی پش ڕوداوه


شی  كه بت و منداه لمانی ده  كۆرسی فربوونی زمانی ئه سابات ڕۆژانه.. بت  ی ڕزگاری ده كه ریتی یه خی ھاوسه دۆزه له
موو  ك ھه  وه٢٦/١٠  ممه بت ڕۆژی پنچ شه ده) Kindergarten(ی ساوایان  باخچه  ساڵ له٤ن نزیك  مه ی ته) ڕوندك ( 


دات  ی ده كه الماری منداه ری سابات په  سه كوتته ده قۆ ھه چه  پدا كازم به  له وه ھینته ی ده كه چت منداه ڕۆژك ده
ربازكردن  وی خۆ ده  ھه وه ختی یه م برینی سه ده سابات به.. قۆ  ر چه  به یداته  ده یی ی دڕندانه زه م كازم زۆر ب به وبه
  ش وازی لی ناھن و له مه  ئۆتۆمۆبیلیك دا ، به دات به رگ دا خۆی ده مه ره ی سه قاژه له  ڕاكردن و په دات له ده


ری دا  سه یكات به ده. نزین   به    له  پشتر پی كردووه   رمانی قاپ شتن دنت كه دیاره  بوتكی ده ی خۆی  كه ئۆتۆمۆبیله
 پ ی  كه دا پۆلیسكی دانیشتووی ناوچه م ڕوداوه و خرایی ئه رمه گه له. دات ر ده  گی تبه وه یه كه رچاوی منداه  به و به
ر  سه  به ی كه وانه ئه.. یگرت  ی تاوانبارو ده –ر كازم   سه گاته ھنت و ده ی ده كه مانچه كات ده زانت و ڕاده ده


یان  نه ودیمه  ئه س كه ندین كه چه)S ddeutsche Zeitung(ی  ی ڕۆژنامه  وته لمان به كانی ئه  خه دا چوون له كه ڕوداوه
زگا  ن ده  الیه  له كه ش منداه..ركردنی پزیشكیدان سه  ژیر چاره روونی بوون و ئستا له تی ده  توشی حاه بینیوه


 و  كاری ھناوه  تاوانبار به  كه وه ی بو كردۆته قۆكه ی چه  ونه كه كرت ، ڕۆژنامه رشتی ده رپه  سه وه كانه رپرسه به
ر   ھه ستی خۆشی بیوه  ده قۆكانی لداوه  چه وه ڕقه  به نده مه ی تاوانبار ئه – كازم  تی كه  نوسیویه وه زاری پۆلیسه له
شایانی .ر ببوو ر بوون و مردنی مسۆگه قۆكان كاریگه  چه مرد چونكه ر ده  ھه شی سوتاندایه ر نه ت گه  ده رچاوه مان سه ھه


رزوو  ربه سكی سه شكاندبوو كه ریتی نه رگ ژنكی ڕك و پك و ھیچ سنوركی داب و نه مه ی جوانه – سابات  باسه
 بیین  وه منیته ی ده وه یی و مشك پوچی ئه  دڕنده  به  ناسراوه وتووی پیاوكی زام بوو كه قی دواكه قوربانی عه


   . چی بت شه  چاوگه و منداه ئه) ڕوندك( بت گوناھی  ده: م دزن و ھاوشاریشن دووه كی شاری قه روكیان خه ھه: م كه یه
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 Pukonline: كانی  ته  بابه  له ككه  یه مه ئه
http://pukonline.com 


 
 : ته  م بابه  ئه ی)link(ر  سته به


http://pukonline.com/puk.php?besh=Nusraw&perrge=nusraw&nujimare=1633  
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ن،  گه ری و ئازادی ده وه خته ی به  لووتکه وروپا، به  ئه  بنه ژنکی زۆر پیان وابوو، که
کی  استییهڕووی ر ر زوو، رووبه م هه ن، به ڵ ناکه گه یان له ه ک کوردستان مامه کانیان وه پیاوه

ر   هه ن و بگره  گۆڕان و خۆگۆڕین تناگه ی پیاوان له ه زۆرین بوو، که وه ویش ئه ، ئه وه تاڵ بوونه
وت موکیان بت،  یانه ب تا خۆیان ده  و ده ، مکه که وان کایه ، ژن الی ئه بواشیان پی نییه

نگ  ب بده  هات، ده نگی لوه ش خۆی ده ر کاکه گه یانوویست وازی لدنن و، ئه ر نه گه ئه
 سزای پویست رزگار  ی تاوانباران له  و زۆربه ر نییه روه ردستان یاسا سه کو ر له گه ئه. بکرت

شدا ژنکوژی  وه ڵ ئه گه درت، له  ب جیاوازی ده ر تاوانبارک به وروپا سزای هه  ئه وا له بن، ئه ده
ی رووداوی  ی دواییدا زۆرینه ند ساه م چه خابن له ، مه وامیدایه رده  به و ئازاردانی ژن له

زایی و  یانی ناڕه رکردنی به  ده ی گرنگه وه ئه. دات کاندا روو ده  کورده خزانه ناو   کوژی، لهژن
بات بۆ  ی خه وانه موو ئه وی مرۆڤدۆستان و هه ب هه ، ده  نییه م تاوانانه پرۆتستۆکردنی ئه

بت   ده.خرتکب یه  ژنکوژی،ی وه بوونه  دووباره ن،  بۆ رگرتن له که تی ده کسانی مرۆڤایه یه
ی  و راده  ئه بت مرۆڤی کورد بگاته بھنرت، ده ر ه هزری مرۆڤی کورددا د ژنکوژی له

  ما، خۆیان به ر نه گه ستت، ئه به  ده وه ویستی پکیانه  ژن و پیاو خۆشه  که ییشتنه تکگه
کوردیش بیری دات و پیاوی   و لدان و روونه  و کشه وه  لک جیاببنه وه ندی و رزه زامه ره

 ژنی کورد زیاتر خۆی رۆشنبیر بکات و رگای  من، پویسته ریدا نه  سه کوشتن له
وی   خۆشی هه حاڵ بوو، به ر مه ر هه گه  و، ئه وه یدا ببینته که ره ڵ هاوسه گه ییشتن له لکتگه

ڕ   شه کاندا له ته  حاهموو هه  له وه ، جیابوونه ی ئاشتیانه وه  جیابوونه گۆڕینی بدا و رازی بکات به
  .  کوشتن باشتره وام و له رده ی به و کشه

،  وه سوکارمانه  خزم و که وه، له  خۆمانه بت له ی باسمان کرد، ده و شتانه موو ئه  هه  له جگه
 چاوی   به وه ی جیابووه که ره  هاوسه  کچکمان له ڵ ژندا بگۆڕین، که گه وتی خۆمان له سوکه هه
ی  ک کشهن ژ زانین، که  تاوانی نه وت به سکی خۆش ده کمان که کچ ین، که که ری نهی م سه که
ی  شه ڕه ین و هه تی بده حاڵ، یارمه  مه ته یشتووه ی گه که ره ڵ هاوسه گه زانین ژیانی له بت و ده ده
کانی   باوه ریته ه ن  له  یاخیبوونکه م کارانه زانین ئه ین، ده که ی ل نه وه  زۆر ژیان و مانه به

 تاوانی   رگری له ستبنین، نه ده  هیچ مافکی ژن به  ناتوانین نه م یاخیبوونه م ب ئه گا، به کۆمه
م  وێ له ی ده وه  کرده  شۆڕشکی نوی فکری و به م یاخیبوونه وامیی ژنکوژی بگرین، ئه رده به

قی پیاوساالری پیاوی کورد و   عه له   جگه وه ته موو شتکی گرتووه  گۆڕان هه ی که قۆناغه
  .ر ژن وامی بۆ سه رده ی به شه ره هه
  
واممان بۆ ئازادی و  رده وی به هه فرمسکمان،  ڵ به م و ئاهمان، دروود و سوی تکه خه
ناو   کانی به موو قوربانییه و هه" بدو سازان بایز عه" گیانی بگوناهی  ش به کسانی ژن پشکه یه
  .ین که گا، ده کانی کۆمه وته  چه ریته ستی نه ناوچووی ده ختی له  بهد  و ژنانی بهف ره شه
  وام بت رده به .....  و ئامانجه دیھنانی ئه باتمان بۆ وه ین خه ده ن ده به
  

  مانیا  ـ ئه  تاراوگه ژنانی کورد له


