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  کی رو سامانی خه پاراستنی سه، .پاراستن

  ؟...جی زره ، نزار خه.یان پاراستنی
      

وره  گه نه سه فای حه مسته
 

 جی تاوانبار، زره چیرۆکی هنانی نزار خه  بن که وه تان ئاگاداری ئه  زوربه نگه ی دوایی ڕه هم ڕۆژان له
  ی میدیای ژماره نامه فته  هه له که. بۆ کوردستان وه  موسه   له وه زگای پاراستنی پارتیه ن ده الیه له

دستان ئستا   بۆ کور وه  موسه  له ی نزاری هناوه سه و که ئه ، وه بو کرایه 1.5.07  ڕۆژی ,   287
ت  ی خۆی ئه که و کوردانه  ساده  زمانه تی، به ی کردوویه و کاره  له شیمانه موو دونیا په ی هه هنده

من  .شتم کو وێ ئه ر له نفال و کیمیا بارانی کوردستان هه  ئه  له بووه ستی هه و ده مزانی ئه ر ئه گه ئه
ست  مک ده متوانی وه  نه وه  ئیش و کاری تره رقایم به  هۆی سه  کوردستان بووم به  له و ڕۆژانه ئه
رو  رکی پاراستنی سه تن ئهزگای پاراس ، ئاخۆ دهم  بکه وه  ب پرسیاری ئه ، یان هیچ نه وه مه ج بده به

 مان ، که له رانی گه قکه، یان پاراستنی بکوژان و  ستۆدایه  ئه کی کوردستانی له نی خه کۆمه سامانی
ست پ   ده وه  لره که کشه . بیستب جی نه زره  نزار خهم  ناوی  چیرۆکی  یان النی که س نیه که
ب چی  جی ده زره ک نزار خه ربازکردنی تاوانبارکی وه  خواتان بت ده؟..پاراستن، پارتی ، کات ئه

 ئاکرێ و  زگای پاراستن له ه پاشان بردنی بۆ د وه  موسه بت، هنانی  له  هه سودکی بۆ ئوه
   کوشتووه، تی کوردی تونیویه تا ی که وه پای ئه ؟ له... پای چی  له ی ووت وه ره کردنی بۆ دهڕ به

زمانکی  ، نازانم چیتان پ بم، به چ   ی  داڕشتوه بجه ه نفال وکیمیا بارانی هه وخۆ پالنی ئه ڕاسته
و  یان سای تریش ب باجی ئه  پاش ده یم که  ئه نده وه ر ئه تان بدوم من هه گه زبرو دڕکاوی له

جیاتی  تان نواندباو له ردانه وستکی مه کیش ههنیا جار کرا بۆ ته ده  نه.ن ده  ئه یه وره  گه ناپاکیه
  .پاراستن و دادانی تاوانباران دادگاییتان کردبان 

، پارتی و پاراستن  وه شته کانتان ناوه یمانه و هاو په  ئوه  له وسته م هه رگیز ئه  هه م دیاره به
ک   دانمارک وه دادگای بای تاوان له  کو کات له ن، به ستان نزار ڕزگار بکه  وه  نه وه وه ربه هه

لی   دژی گه  تاوانی جینۆ ساید له  به و تاوانباره ڵ کوژی کورد کردوه  کۆمه شداری له  به تاوانبارێ که



 

www.dengekan.com 
5/26/2007 

 دادگای بای   داوا له کی پشتیوانیان بۆ نزاری تاوانبار  نارد که یه ، نامه کوردستانی باشور کورد له
کاتیکدا خۆی   له.  نیه  وه نفاله  کیمیا باران و ئه ندی به یوه جی هیچ په زره ن ، نزار خه که دانمارک  ئه

 250  کان به اوهنفال کر ی ئه ت ژماره نانه  پۆلیسی دانمارکی ته کاتی خۆناساندنی به زمانی خۆی له به
ر  ک هه زاری تر  نه رمه زمانکی تر،  شه یرتر یان به مووشی سه  هه  له. دا  م ئه ه قه س له زار که هه

   هه ک که  جیاوازیه ر تاقه  سه  تی نیشتیمانیشی هاته کیه ی پشتیوانی یه کوو نامه ی پارتی به نامه
ڕاشکاوی  یت به  کووه ل  لهال ی مام جه که  لدوانه  لهجگه  بوون ، تی دوو نامه کیه بوو ، پشتیوانی یه

  که تۆزکی تر دادگایی کردنه ،  نیه وه بجه ه  کیمیا بارانی هه هندی ب یوه جی هیچ په زره ووتی نزار خه
ری   ناوی عومه ک به یه ن نامه  بدهوڵ بوو هه ،؟  هیچ دوور نه.باای کش جی درژه زره تاوانبار نزار خه

  ر له ری خاوه تی عومه زره   حه کی پشتیوانی تر، ببوره یه مه  نا نه ن و بیکه زویر بکه  ته  وه ره خاوه
ئاخر خواتان  ی نزاری ل دت،  که ی تا ئستاش بۆنی کیمیایه و گۆڕه  ئهڕینم ، په ت ڕات ئه که گۆڕه

م  م بۆ پشتیوانی ئه  به، ڵ داب گه ئستاشی له  ، ئاوا ڕک بوون ی ئوه توو پارتی که کیه بت یه
ی ئیسالمیشی  وه ی پشتیوانی بزوتنه ت نامه نانه ته  .  الوه کانتان  خسته موو خیالفه هه ، تاوانباره

ڕاستی   به،گرێ رم دات نه و شه  به ی کردنهم دادگای هی ئ ک کوردێ ئاماده  تۆ وه ره ر ، جاوه  سه هاته
رد  رد، زه ی ڕنگ زه  کات چوار نامه وه کرده موو شتی ئه  هه  له کورد بوونی خۆم کرد، بزم رمم له شه
تی   حکومه  خۆی ناوه  لهناوی  که تی مافیای کوردیه سه م ده ی ئه نده تی پ گه سه ک ده وه

  ره رو پارزه  چاوی دادوه ن، له جی بکه زره ک نزار خه  تاوانبارکی وه پشتیوانی له. کوردستان
ردو چیرۆکی رانی کو وستی سه ، چیرۆکی ب هه وه خونده یان پرسیارو چیرۆکم ئه کان ده دانیمارکیه

  .پ شانازی تاکی کورد 
  م دونیایه ر شونکی ئه هه له ن که ک هان بده کان، خه  سیاسیه کان، حزبه رکرده ی سه وه جیاتی ئه له

 ڕک  که هشهز بکرێ ،هاوک ردی پ به دادگاو دۆزی کو نه ن بیده وڵ بده ، هه یه تاوانبارک هه
  عس که می به رده شارکی سه  موسته ی الی خۆمان کۆنه و دانمارکه ر له تا هه وه ئه،  یه وانه پچه
م   پارتی بوو لهرپرسی  ئاغا چوار ساڵ به مزه بدوی هه  عهناوی  به  بوه21وجی  شاری فه ستهمو

ند  ژیان، ئاخۆچه مان شار ئه هه بد ئاغا له جی و عه زره  نزار خه یه وه شی ئه که یره سه و ، دانیمارکه
رم پارتی بۆ خۆت  ک ئافه  ده، وه کتر گابته نفالیان بۆ یه می ئه رده کانی سه ریه وه  بیره وانه جار شه

   . جاشت رپرسی کۆنه و به
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