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ك له  هی ییخت شبهۆز و خ به مال نه ر جهۆدآت
                  دا    ییخت دبه به

 
دیع  سهۆپ  

 
 ی به آات15:30ر ا دا، آاتژمیمان  ئهیترگ له ورنبۆ نی له شار20.12.03 یژۆڕ یۆڕ وهیدوا ن
 ی تهیمۆن آ هیز له ال به مال نه ر جهۆمان دآت آه له  گهی هور  گهیریووناآبڕ ۆك بڕۆوروپا آ ئه
ژووانه  میآ هی وه داچوونهپ  تا به ره ز سه به مال نه ر جهۆدآت. وه سازآرا رگهرنبۆ نی شارییاپرسڕ

 یمانیشتی نیرتبوون رت په  پهۆك بند خا رچه سه   خستهیشكیابوورددا تڕ ی هدسا  سهیله تو
 آورد و یل  گهیآان هی یییت هیوا ته ته نه ما و بابه  بنهییزھ بیآان ووهچقو  به  ره آتهآوردان، پاشان فا

ند   له چهی آوردیل  گهیخوازییزگارڕ ی وه  ناوبزووتنهیآان نه هی الی ملمالنیآان هڕۆگ نه  ناغهۆق
و   دا بهیآ هی وه كردنهیر شیووناآبڕ یز به مال نه ر جهۆدآت. نگاند سه اندا ههیابووردڕ یبات  خهی هسا
 آوردستان دا و چ له یابوورددا چ له باشوورڕ یشتاوچوار سا هه  ی  آه له ماوهی النه هه
 ی آه هڕۆآ  ارهید. شانكردیستن  دهیانیشیوتن آه رنه  سهیآان آارهۆ ه وخساوه هڕ آورد ۆتدا ب رههۆخ
  شهڕۆم ش  ئهیآان باشهما  بنه یناساندن ۆ بوو بییاپرسڕق به  رهه ه دهی وره گه  رهیووناآبڕم  ئه

ست  وه له ده راقه عیت وی ئازادآردنی آوردستان دا له دوای آه له باشووری ئارامه
ند م ه  به.وه آانه هیرۆین و تیوان تیدانی و مهن  تهۆ هاتی آه سته غداد و داروده  بهی آه اتورهیآر
ند  آوردستان هیك  خهین مهۆ آۆدا بوو ب تییی وه ته ه نیكامی دا پهی آه آهۆڕ  له ناوهی وه ئه

ر ۆك دآت  وهیكریووناآبڕ ی آه هڕۆآ  واره ئی خهۆم بارود ئه. آرا  نهییاپرسڕر  سه  لهۆگفتووگ
 یوۆند تدا دروستكرد و ه آه هڕۆ آیشداران ناو به  لهیی و ئارامیییبا  تهیانیند گز ه به مال نه جه
ش  كهی دیران آاتژمی ده  ر به گه اندا چاند آه ئهیكآ هیر  ههیناو د  لهییی وه ته ه نیآ هی ییاریشۆه
اند له ی گه  آورد دهییی وه ته  نهی سوود به داهاتی ندهر ه هه  هی بكراۆ گفتووگییاپرسڕر  سه له

 یرگا وت ده كهڕر به ۆانه و زر آتوپۆز ز به مال نه ر جهۆدآت.  آوردستان دایباشوور
آردووه   نه پی آورد درآی تری كهی دیكریووناآبڕچ یستا هتا ئ  آرد آه هه  ئاوهیآ هی فه لسه فه

  نه هیوان ال نی خه هیو سته  دهیڕ  شهی هند سا  چهیوانله ن  ارهید. چووه  نهیۆ بیرنج و سه
 ی وه مان ئه آه له  گهیرانیووناآبڕران و  ندان و نووسه رمه ر و هونه ماوه  جه دا،آان هی ییآورد

انداوه و یشانیموآرات نی و دیتآ هیت  بهیآان به تا نه هی الی باره ناله  ستهو م هه  ئهیت دژانكرابیپ
مان  نهیرۆز. بگرن  ههیآد هی ین خویشتنڕست له  ه دهییوه تا چ زووتر ن ته انداونهیچ رپه په
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 یآان رچاوه موآراته سهی و دیتآ هیم   ئهینیق نهۆ آیڕ مانكردووه آه شه وه  ئهیشانیستن ده
ش بوو ۆخوان خوا ل نیت هی دژاۆموآرات و بید" یاسی سیب مكته "ی وه ابوونهی جۆوه ب تهڕ گه ده

م  ستاش ئهتا ئ وه و هه هیارات بیآوو م ، پاشان وهیۆ خییبان هالل تا  جهی و خودییفا بارزان مسته
م   ئهین تا خاوه ت ههژ نابڕوه سا شهییاینبووه و به د ژ نهڕوه و سا ته راوهیگ شكاوه نه  سته ده
بوو آه له  وه  ئهیژاند دا هه هڕۆآ  وارهم ئ ز له به مال نه ر جهۆ دآتی وه ئه. بن  هی وه رآردنهیره بۆج
ز  به مال نه  جه،" داییخت دبه ك له به هی ییخت شبهۆخ"  برد ی دا ناوۆ ناوخیڕ  شهی ناسهپ
خته  شبهۆو خ ئه! ۆ ناوخیڕ ان شهی یی برا آوژیڕ ت شه آورد ناو نانی آردنهۆچ  م قه  ئهیناسپ

 آورد و یڕ شه  آه هڕ دا شه هی ییخت دبه م به دا له هی ییناوخو  ساته م آاره دا آه له یی براآوژیڕ له شه
وه  كهه آه پیۆ دوو گریڕ كوو شه ه بهییموآرات نی و دییتآ هی یڕ شه  آه هڕ ه شهییآورد ن

م  ئه.  داییتآ هیموآرات و یك د  وهی مهۆناو دوو آ ه لهیۆ دوو گریڕ شه  آه هڕ شه. ن ناآه هه
ستا تا ئ ت آه آورد ههن هی گه ه به آورد دهی و مژده ئه  امهی م په ت ئهن هی گه وه ده ه ئهی وه كردنهیش
 ین ناویتوان دا ده هی وه كردنهیم ش له  وه، آهبو  ههیۆ دوو گریڕ کوو شه بووه به  نهیی براآوژیڕ شه
 یی برا آوژیڕ  و به شهۆ ناوخیڕ ش به شهیت هیره، دوژمنا وان دوو به نیت هین دوژمنایبن

 ی وه  ئهیردووال دوا  ههیآان آان و آادره رگه شمهنگران و پ هی الی نهیند چه. تناس بكرت پناتوانر
ان یران  نده  ههۆانكرد بیچۆھاتن و آ تا هه وه ان ئهیدا  هی ییخت دبه م به ان به تاوانكرد لهیان و درآیزان
 ۆوه ب ه ماۆب  وه نا و چوونه هییت هیرگا شمه و پییت آادریرمان رك و فه ان له ئهیتا واز وه ئه

اندا یۆ خی له دی هی نهیو آ دان بهییوام رده دان و بهپ ره  پهۆب  هیۆم دوو گر ئه. انیۆ خیسوآار ناوآه
ن یتر وره دابووه آه به گهی  په لیقڕ یران زهی ن دارههیتر وره ستا گهو ئ  انهیچاندوو  هن سایند چه

 ی هیآ ان له تهیآان ندامه وه، ئه تهڕمان ناب آه له  گهیزانۆسران و دیووناآبڕ ی خنه  هڕ یمشار
 یشرو ده  نه انكهی ن و ده آه ش دهۆوه گ هت هیژۆلۆیدی ئای ملمالنیدا به ناویدیآ هی یآان ره ربه به
ت نه انگری  ئهڵحا  نه  كهی دیچیت به هب ش نهیوان  ئهیناڕوف و ز ده  ان و بهیۆ خی آه هیآ ته
و وه ن تهن پاك بھیكشۆكرد آه هیها  دا وهییخت دبه ك له به هی ییخت شبهۆ خی فه لسه فه. نڕ په ده هه

   آارهۆان بینیوان ناوبراودا و تی ره ردوو به  ناوههیکان ندامه  ئهی نهیند  چهی وه رآردنهی بیآان خانه
 یش ئامانجیو ن آه ئه بدهو ست هه به ك مه هی ۆنھا ب وه ته شهۆر ت و به پهدرڕۆآان بگ هی یی نهیبنچ
رتن آگ هینھا  رتبووه و ته رت په  آه پهی و آوردستانه  آوردستانه، ئهییمانیشتی نییتآ هی یپاآ
 ی  بناغهین خشتیم آه هی ی به دانانیستیو آه پی و آوردستانه ئه.  نایوه و چد تهنلك ده  وه هیكپ

 ییتآ هی یت داوانیب وا ده هڕ یۆخ  به  وه ب ئه ره ن عهۆك چ ، وهیت هی آه هی ییتآ هی یدروستبوون
انن و یۆ خیۆخ ربه  سهیت هو ده  نج دانهست و پی بین وان خاوه  بكات، آه ئهییب ره  عهیمانیشتین

 ی گانه بیآ هی وه ته چ نهیب، ه ره ك عه وه وه انهیۆ خییی وه ته  نهیند  له ناوه،ان ئازادنیمووش هه
 .ن ده ب ئه ره  عهییمانیشتی نییتآ هی یال قه شدا ته وه  ئهڵ گه ان ناآات لهی ییت هیوا هرمان ست فه رده سه
 آورد به یل تا گه ت هه هی ك نهشم پیدهاتووه و به ئوم ك نهستا پتا ئ  آه ههه آوردییخت شبهۆله خ

 بكات یوو له آزڕب  ره  عهییتآ هی یند چرا چونكه چه. گات  نهیۆ خیآان هی یییت هیوا ته نه  ئامانجه
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ك   وه.تن ت مل ئه رههۆو خ ره  آوردستان دا بهی آورد له باشووریش ئازادبوون نده وه ئه
 ینار ر آه سه  هورمزه، آه لهیایر ر ده سه  لهی آه نه وشه  آهی و آوردستانه  ئه:تژ هی ییسیدل به
ش  رعه و مه  هییت  مهیتتا له و ، ههآش است دهڕ یكت وه به خهو وتووه و له كه ند ههی هیایر ده
 ینستان رمه و ئه  وره  گهینستان رمه جان و ئهیاب فارس و ئازریتم و  و جه  عهیراقع. وه تهب ئه

 یونه باشوور آه آر ده اربهی و دب و موس ره  عهیراقع. وه ته م خه  ئهیوروونه باآ آه ده  لهۆبچك
گاته  ده  م خاآه  ئهی وه چ:ێرموو فه حمان قاسملو ده هبدول ر عهۆ دآتڵ  آهیررد  مه.وه ته م خه ئه
. وه تهدا نابی ته آه آوردیۆ خی آه نه  خاوهیگام ج شه بهۆتر چوارگ مهۆلی آ409650 ی كهینز

با  ت، دهشبوۆآترمان خ هی  دواوه  بهۆمیبا له ئ  ده.رامه  حهڵن ما  له خاوهڵما:  آورد ده
ل و   گهییند وه رژه با به  ده.نی و بده  ئهۆر ب ش هه نجه هڕم   ئهنیرهاد ب  خاك فهینیری شۆموومان ب هه
ان ی ده. وه مانه آه ته هیژۆلۆیدیآانمان و ئا نه هیمان و الۆ خییند وه رژه ش بهپ  هنی مان بخه آه مانهیشتین

ك  هی  چرآهۆم ب ن، بهی آه ده" ییر سهی  قهیسر قه م به ن ناده ته  وهیك خاآ هی هڕڕ زه " ی  شه بانگه  هسا
 یكازراندا ئام آهری داگیر پالنژ له. نیار بوویشۆر ف ستا ههتا ئ لماند هه مان سه ه نهییچ
م   ئهی آوانوویۆپشك ه ن آهیبوو بوو وه شه هڕ ی آمهۆ تیكمقاش. نیان بوویآان  ئاواتهینانھید به

با  ، دهییآسان هی یشكۆن به آی با بگه ، دهیی ئازادی ن به لوتكهی با  بگه ده.  نیگرت دهان پی آوردستانه
   لهییست ربه  سهی ته وا و سه ن آهیك بۆمیخاآه برام   ئهۆبا ب ده. نی  بكهۆخ ربه آوردستانمان سه

                                                                             .نی ت بكه ویخانیر  پهیر به
 

21.12.03 
ا یمان ئه  
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