
...فرەنسا و کردەوە تیرۆریستکانی داعش

گرم و پوکنربوو، لدەست گرما و جنجای ، ل برلین٢٠١٣ھاوینی سای 
. بوومخواردنوەچاو و ئاو کیخریھرو دەخزاند شار، ھر خۆم بۆ پناوپسو 

 ل ،رشتراسقامی  مولکی شلھوت کم بۆ ھات،لری تاکسی ،کاروەک شۆف
ل بردەم سات چووم کابرایکی پۆشتوپرداخ . گرەکی ڤدینگی برلین

،ک ئم خۆموە سرکوت،ل پشوە الی ھوتلک چاوەڕم بوو
نب ل ھر. دەگمن،ئمانکان ب زۆری ل تاکسیدا،ل پشتوە سواردەبن

.برلین ئوە برقرارە

رەکی میتگ ل،قامی راینھاردشتراسم بۆ شناوەندی کابرا،داوای کرد بیب وات،
و بزاری،دەستم بۆ بت ل تاو گرمادیسان،وەرێ کوتنپاش چند مترێ. شار

کابرا ھات قس و . ئاوەکم برد و دوو قومی کورت کورتم ب گرووی وشکمدا کرد
منیش .ـ مانگی رەمزان بووـ.و نبیتووە ئاو دەخۆیتوە،پدەچ ب رۆژئ:ووتی

واز و و ب شووتم نخر ب رۆژ و نیم و من رۆژلسرخۆ و ب خۆتکدان، و
ووب رۆژی جوانگرنگ ئوەی، مرۆڤ ب کردەوەبالی منوە ..ۆرکی دیک دەگرمج

. بت 

کی مشتر و ریکابرا چاوس ا و  نیگایئاسای بکوتمدا گر گیرکردسسل
... دەرگای تاکسییکدا دامنابوورۆژنامی تاگ شپیگل،ک لوالموە ل گیرفانی 

ئاسپاییش گوم بۆ رادیۆی بدەنگی و ب دیارە . وویستی دەست ب قسان بکات
پدەچ حزت ل سیاست بت، خکی :کابرا، گووتی. ئمانی شلکردبوودەنگی 
ل سیاست و کوردی بریتییبناچاریب ھموو ژیانم:ووتمکوت؟

ب نرمی کام کوردستان، منیش:کابرا کمک کوت سرشان و ووتی. کوردستانم
یاخود کوردستانی /ئوەی تۆ باشتر حای بیت،باشووری کوردستانھر بۆ: گووتم
.عراق

گرەکتی قس بۆ وانۆوەک ب دەچت سرش،او ودبخۆیکابرا،تکانکی
پنجیکی بۆ راکشام و ب دەنگکی گ و پ ل پرۆشوە ... جماوەر بکات

منیش دەمودەست بسکیک ھاتسرلوم و  شپۆلی . ئوە دەبن دەوت: گووتی
...جستی داگیرکردمروخسار و خۆشییکی بون دڵ و 



یدا و لکتگیرفانی چاک کی نیشاندام ،دوورەوەکابرا، دەستی کرد بیناسنام
 رۆژنامکانیشدا  ھندێ قست بۆ بکم ک نتبیستووە و ل،و ووتی حز دەکیت

لوالوە دەنگی وبدەم وەرامدانوەوە،پمخۆش،بی:گووتم.نبرچاوت ناکو
کابرا ووتی من ئندامی پرلمانی ئوروپا و برپرسی جیھانی . رادیۆکم کزکرد

.بارزانی بووم،عرەبی و ئیسالمیم  و پش ماوەیک الی سرۆککتان

، میدیای جیھانی  ب عرەب و ئیسالموە سرقا ٧٣% ئوە سانکگوێ بگرە،
چیدی سای دیک،١٠تا ان داوە،ئم بیارم. ان ئۆقرەیان نماوەو وتانی جیھ

نمرەب نوتی عن ویستمان بپ . نی دیکندێ شوریکا و ھمئ
. دەکارن،پداویستییکانی بازاڕ پبکنوە

،بۆ ووتی سرەتای دەسپکردنی کارەکانیشمانکۆم قسی لم جۆرە کرد و 
ی ھم دیاردەی توندوتیژییوەی ئرەنگاربوونب،یتیلتورەنساوە دەبف.

ھندە زانیاریی گرنگی،پی راگیاندم،ب پویستم زانی پرسیاری ناوی کابرا 
ب ی خۆیم پبوو ناوەکخابن، ئامادە نم م،لی : ووتی .. بکنو شوشتا لئ

ی،ریستورانک،چاوپکوتنم ھی،لگڵ رۆژنامنووسکی دیاری ک دەمگین
.بریتانی

ھندێ دیدار و باسدا،لگڵ ھاوبیر و برایان و من ئم باسم لکاتی خۆی، 
،٢٠١٥مانگی یکی ئمساڵرۆژگار ھات و چوو، رووداوەکانی...ھاوڕیانم باس کرد

روویان دا، زیھنم ل پاریسی ئبدۆدن سر  گۆڤاری کاریکاتۆری شارلکرھرش
وە بگیکی ونبالم بۆ قسکانی ئو کابرای،بم ،بکاوەخۆیی گامییوە

ئم رووداوان ب رکوت ل رەنگ،ووتم. ،تا پشتی پ ببستمو ورووژنربھز
...فرەنسا روویان دابت

سان ل پاریس، ی ئمساڵ دی١١دوای زنجیرە کارە تیرۆریستییکی مانگی بم 
خریک چ گومانکم ل سر قسکانی کابرا،نامن و دەم گل رووداو 

. بۆ کشراوەاننخشی،لم جیھانی ئمدا روودەدەن،پشوەختپشوەخت

رووبرووی تیرۆر و،وتانی دنیا، دەبینم فرەنسا،زتر ل ھموئستاش ک
ی ھاوپیمانتی جیھانی بۆ شڕی دەبتوە و ھر فرەنساش سرکردایتی برە

دایکی تمووی و ماستیم ئتیرۆریستانی داعش دەکات، دە.



.،تا بت زیاتر خیام داگیردەکاتلو رۆژەوەئم کورت چیرۆکی بۆم گانوە، 
وەی جرەئی پرسیارە و  وەک گرێ کووەیماوە، ئجو پیاو ... الم بکانی ئقس

کرۆکی باسکی ب بشکی ل! پش ئو رووداوان بووی زۆر،ھی ماوەیک
ی بووندەست بکار،سرەداوی ل پاریسوەدەبتبۆباش ئی . کردەوە ھات دی

تیرۆریستان  دەستپدەکات؟ داخۆ دەبت ئم کارەسات و گۆڕانکارییان چ شڕی
باۆنی،ک ؟ ئایا ھشتا ئم جیھان ئو .!دەرەتان بۆ ئمی کورد بخوقنیت

ئم زلھزان ب پداویستی برژەوەندییکانی خۆیان فووی تدەکن و بچووکی 
دەکنوە؟ دەبت رەھندکانی ئم پشھات و رووداوان چ بن و زلھزانی دنیا، چ 

ل ھموویشی گرنگتر و ئوەی ؟ تونچن کردووەا و پالن و برنامیکیان ئجند
کیاندا چی بۆ کورد تدا بت، ک ئیمۆ ل دووبشی ، دەبت ل ھگبەھستیارتر

ب کردەوە و ب خونی ئازیزترین رۆکانی داکۆکی ل خۆی و دا،نیشتمانکی
جیھان دەکات و رووبرووی دڕندەترین ھزی تیرۆریستی ل مژوودا وەستاوەتوە و 

!!.بربرەکانی دەکات و رۆژان داستانی قارەمانتی تۆمار دەکات؟؟

ل جوغزی ھر الی من نبت،بوو ئم بسرھات،گلۆ،پمخۆش 
.پوەندییکانمدا،ئوەی ئازیزیش ل ب ئاگا بن


