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 ختی نۆبل بۆ ژنانی کۆبانی
سانک که تی ئاشتی نۆبیل بهخه که شی کوردی ) ئایا سزاواره* (به
ک یهھیچ شیوه بون ؟ به نه تهو خهی ئههر گیز شایستھه ، که دراوه

 م کهت وباوڕهناعهو قهر ئهسه . له نیه وهکردنه ورهو گه سهلهدرۆ و ده
ت ،پزانین ، ڕز لینان و وتوو بۆ ، حورمهدونیای گلوبال و پشکه

تی میالدی خه 2015ی مژوویی کوبانی ، سای ماسهحه دردانی لهقه
 " ژنانی کوبانی " بدرت و، بهزا و پاداشک بهک جهئاشتی نۆبیل وه

ویستی زۆر نکوو ھهتی نۆبلن . چهڕاستی ژنانی کۆبانی شیاوی خه
پارزان و ھرشی سارتیان ، دژی کۆنهجه و به ئینسانی ، مرۆڤدۆستانه

م کهده ریف داواموو ئینسانکی شهھه ی داعش نیشان دا . لهوه حشیانه
 2015واز بکات تا سای یس بووک بانگهفه ، له یهم ڕاسپارده، ئه

تی نوبیل ر گرتنی خهرپرسانی نیرویژی ، ژنانی کۆبانی بۆ وهمیالدی به
 صلح نوبل به جایزه ن . * (بخش فارسی ) آیا سزاوار است کهکاندید بکه

اند ؟ مطرح کردن آن نبوهای سزاوار بھیچ شیوه است کهشده کسانی داده
و نیست . بر این اعتقاد و  این پشنھاد بزرگنمائی و نا صادقی نبوده

دنیای گلوبال و مترقی بخاطر احترام و حرمت و قدردانی از  باورم که
 میالدی بعنوان پاداش ،جایزه 2015جاویدان کوبانی ، در سال ی حماسه

نفس و  باجسارت و اعتمادبه " ژنان کوبانی " که ی صلح نوبل را به



و ایستادگی کردند ، تقدیم کند،  رزمندگی در برابر حمالت داعش مبارزه
ی انسان ھستند . از ھمه ی این جایزه زیرا زنان کوبانی واقعأ شایسته

این پیام را در فیس بوک باشتراک  ی شریف استدعا می کنم ، کهھا
میالدی مقامات نرویژی ژنان کوبانی را برای  2015تا در سال  گذاشته

این پیشنھاد را از جناب دکتر  کاندید کنند . ایده دریافت این جایزه
شان سپاسگذارم . از پیشنھاد حکیمانه و بدیوسیلهداریوش نویدی ، گرفته
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