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   نفال جاش و ئه
  )  جاشیش کردن  و  دابه ڕ  مهینفال ئه(

   وره گه نه سه  حهیفا مسته 

com.hotmail@123Msto 
  

 ر ه س تهن بھ هی هم ووش ه ئیئاسان ه ب بكا، تا بتوانیۆ خ ر لهۆ زڤۆ مرب ده نهوو هزنده ق هیآ هی جاش،  ووشه
 یمان هر ن هس ه بڵسا  ه شانزی بوونڕ هپ تی تا دوات هقیق هع و حیواق ه لی هآ هئ ی چم  به،ن نوسی هڕ هالپ
ت، ئان و ساتا ب ه ل هی هاردیم د ه ئی هو  دروست بوونهیشتا ترسه  آوردستان،ی به رچاویكله به ش و اد)عس هب(

 .دا دراوسی تریران هرآی داگڵ گه هاخود لی یرات گرانیان میعس  به ی ه پاشماوڵ گه ه لیجا چ

.. دان جاش هرباز و س هند س هك و چر هفس هئ اتر بوو،ی ز هر بازان هو س ه ئی هژمار هر لۆ ز ه آردوانینفال ه ئیشدار هب ه آی هو جاشان ه ئی ژماره
 ۆ بڵعس و ما ه بۆر ب هان ئاوابوو سی هآ ه هوداو مام هس .آرد هان ئیج بهش جیآان هو جاش آرد ئهر هان دیرمان هوان ف هئ .وج هند ف هان چی
 یآات هل .. هم باس ه ئی هرن نموونۆز وان، ه ئۆان بی آه هتو ماڕ هت و سامان و م هرو هن و س هعس بك هب هم بیسل هآان ت هنیگوند نش هوان، وات هئ
 ۆت ب دیۆکا خکات  له هی و ناوچه  ئهیکڕ مه انهڕر  سه هگرن ب ست ده ده ...آات... هو هیت هیاو گیۆك خشار هموست  نهۆآ   هیۆ کیشت  دهینفال ئه
ن  هیال  لهیشیکان هڕ  و  مهێکر نفال ئه ان ئهی که نده گو  وه تهیڕ گه  ئهیۆتا خ  ههیکان ه مناۆک ب هیگان و جۆ شین کردنی دابۆب  هیۆک

 کات زان، سنه ر له کهول  ههیتو ماڕ  مهیشتنۆ فریدانی  مهۆن بکر نفال ئه ه ئهیۆ کیشت  دهینفال کردن ئه شدار بوو له  بهیکان جاشه
 یاتیج ر لهت..ردابکاو تان پیش  باوهێست د ده  لهی نده وه رئه و هه تهناس  دهیۆ خیکان هڕ انداو مهینشو  بهچ کات ده  دهیکان هڕ  مهیاغرۆس

و ک  به  ئهی که ک جاشهۆر سه  و بهێبزو  ئهی مردوویزدانی وزقاۆکان ت جاشه ک لهک هی...یوان بگر  ئهۆ بیشیکان هرو منا هاوسه
م و  وه تهش د که هڕ ن مه خاوه ، بباتیۆ خۆک بڕ  مهتوان ن ئه بی پ ش ئهیک موباره  نایک جاشۆر  سهیناب بدا،جه اوهیم پ  ئهیت ارمهی
چ یچ و هی هیکنفال کراو  ئهیقڕموو  هه  بهی که ماوه س نه چ کهیه هسک و دفرم ه لپ چاوه به ،تب وه ئیتر عاف ش هه مه با ئه  ئه
  .ه  ئهج م ناوه و ئه کاته رزئه  ئاسمان بهۆ بیکان ته سه  دهب سته  و دهوانڕ ان ئهیماو ت س نه که

 یۆ خیسزا ه دادگاو بهیاندای نا ئهیگ ه ئن نازانیگان و جشو کان به هیکورد حزبه ارهیو د هی ئه وروپایک تله و نه جاشهۆم ک ستا ئهیئ
له دانمارک   رهمان لۆ خیال ن لهۆک چ روه هه ان،یۆ خیر نهان نوی رپرس به ان کرده به ی ئه وه وانه چهیپ ان بهی.شت ؟؟؟؟؟؟؟ی گه ئه
 که یۆ خی که نهینو زیرد که وتنهک بوو ،تا چاو پ حزبیدار ت مه اسهیرو س که رو قسه نهرپرس ونو  بهند سا ک تا چهشار موسته نهۆک

 ی کردنیشدار  بهی باسیۆ خیوان هڕن و یری شیزمان   بهیۆخ..و وه هیو کراب.... کردبووی هاوکاری زنامهۆڕ ڵ گه  لهیۆ خیکات
 ؟...یوروپ  ئهیکیتک له و حزبیرپرس ک بهک جاشۆر سه نهۆک....مگو رهی  سهیکزگارۆڕ .ییتاۆ تا ک1،2،3،4...ینفال ئه له

  .انمید حا هیم شاۆخ  که  وه نمهبھ  ندوانهیز  و نموونه ا ئهین  تهیو مه م من ئه به ن، هینا  مارهژ رن لهۆز  ندهه  نموونه

انه ینفال چ جاش وئه نهۆو ک ر ئه سه له  هی الیک هیاریر زان هه  وه هیۆ خیال ک لهس ر که هه ، وه تهب ک ئهینفال نز  ئهی هسا19 یادی که ر واخه
 یشانیناوو ناون  وه ته مانه ئه ش به مهئ  وه  ئاگادار بکاته لی چاکیند  ناوهب چ نهیر ه گه  ،ئهن هی ه بگج  بهیۆ خی هیووژم  رکه م ئه با ئه
  .نیزپار ئه

 وه موومانه  ههیرچاو به  بهیچ که ،شیھانیکو ج به  که  کوردستان و ناوچهیرئاست سه ر له ک هه نه  هی انهیۆ نامریسات ن  کارهیتر وره نفال گه ئه
ک جاش نهۆک  زمان تاکه کوردیک هینفالچ ئه ستا تاکهتائم  به دران، دارهس ان لهیکش  کران و بهیی داداگای که سته دهام و دارود سه 

  .م داداگا رده به  ته نراوهه نه



  2

 یناو کراون که هیم اخوود تهیون رکراکان ف دهین شاهۆ چینیب  ئهی عس بکه  بهیران  سهیی دادگای سهۆ پریری ش سهیک هیگاین  سووکه ر به گه ئه
  .نی کردیعس  بهیمیسل  و تهیجاش گرتمان  مهن ئی ئه  وه دانهژیو د بهیان شاهی ده و به ان خاوهیای  کورد خهیران م سه ن به به کان نه جاشه

 یتوو سامان روه پاشان سه .شکرد ان بهیانک ک جاشهۆر دا سهی کوردستانی ره  بهیکات کان له ن حزبهیڕ اپهڕ یدوا م،گو  رهی  سهیککوردستان
 یووخانڕ یکات له شکرد، ان بهیل کووشتنید ردانه شدا نا مهۆ ناوخیسیگر  نهیڕ شه له شکرد، ان بهیمان رله پاشان په شکرد، ان بهیکوردستان

تا  هه....کان ره زهپار کان، دهیشاه عسا، به یران  سهیی دادگایکات له شکرد، ان دابهی و پله هیرکوک پا که غداو پشت له و به ووهڕشا یعس به
  .شکرد ان دابهییتاۆک

         1/4/2007.                                                                  دانمارک

       


