
 
www.kurdistannet.org 

 14:38 2005-10-17  وروپا  ئهیند  ناوهیکات به

1 

  
  باحباح  ریبین سهریبین سه  ؟؟. . . . نوسمنوسم  من بۆ آی دهمن بۆ آی ده

نوسم و   بۆ آی ده  خۆم آردوه م له م پرسیاره  خۆشم ئه  وه م لی آراوه وه ۆر جار برسیاری ئهز
 ناوی بنری   آه بوه  نه یه م شیوه م به آه ره وروبه آانم بۆ خۆم و ده المه نوسم تا ئیستا وه بۆچی ده

م بۆ   ئاشكرای بكه وه مه م بده آه ره روبه المی خۆم و ده وی وه مه هالم ئیمروو ئ واو به المیكی ته وه
بی آوریكی خویندآاری الوی  م ئه آه آانم من پرسیاری ئه  نوسیه  له ستم چیه به  مه نوسم و وه آی ده

 گشت  ست به  هه آا و وه ی ئه آه ته آانی میله  گشت ئیش و ئازاره ست به  هه آو من آه وه
  آا آه  ئه وه ست به آا هه ی ئه آه شی باشووری والته ی به آه زگای دوو ئیداره انی دام و دهآ لیه نده گه

لیم من   پیتان ئه آری جا بۆیه  دووی بۆ ئه بیت حسابی مرۆڤی پله ر حزبی نه ی گه آه  والته مرۆڤی له
ش  آان بی به موو شته هه  ی حزبی نین له وه ر ئه به نوسم له م ئه آه آانی والته نه  بی الیه بۆ تاآه

  مانداره رله ی په رماوه  ئیستا به نوسم آه مان ئه رله ی په  آارگوزاره ته و ئافره آراون من بۆ ئه
م  آان ئه ی حزبه رگه خانی پیشمه  دیوه خوا پیشتریش مالی ببوه مانی آوردستان ئه رله آانی په نوستوه
 ژیر   له ته و ئافره ش بیت ئیستا ئه  ره مانه  رووی زه وه دنهآر  جیگای بۆ ده دان وه  نانی پی ئه ته ئافره
 شۆرشگیر  ته و ئافره گیگی ئه د چاره قه  هیچیان به آا آه  آار ئه مانانه رله ندام په و ئه ستی ئه ده
ولیر   هه الت نین له سه  حزبی ده ر به ی سه وه ر ئه به نوسم له  ئه و مامۆستایانه  من بۆ ئه بوه نه
ن  سلی بكه وی فه یانه سادی ناو زانكۆ ئاشكرا ئه وی فه یه ی ئه وه ر ئه به آری له تیان ئه یهدژا
س ناتوانی   آه ن آه  بده وه  به وی ئاماژه یانه ن ده ولیر تیرۆر بكه  ناو هه وی زانست له یانه ئه
نوسم   ئه و قوتابیانه خویندآار و آورو آچه وان ئاشكرا بكات من بۆ ئه آانی ئه  خراپه وته لسوآه هه

ی  زآیه بی ته ن به آه واو ئه ونخونی آاتی خویندنیان ته ها سالی خویندن و ماندووبون شه نده پاش چه
م   ناوی ئه وه داخه ن به آه  ئیدعای پی ده ی آه و دیموآراتیه  آوانی ئه زرین باشه حزبی دانامه

ولیر و  ندیخان و هه ربه الرو ده و آه رانیهمن بۆ . نین دیموآراسی ی آوردستان ده ی سیاسیه پرۆسه
نوسم من بۆ  آانی ئه  گۆرانكاری ویسته  گشت گروپه نوسم من بۆ گروپی تارمایی وه سلیمانی ئه

آانی سكۆی ئازادی پارآی سلیمانی  وه شداربوانی آۆبونه  به الرو رانیه رینی آه شداربوانی راپه به
ی  وانه نین بۆ گۆرانكاری ئه نگاو ده ی هه وانه نوسم ئه ولیر ئه ههی  آه یشتوه  تیگه نوسم من بۆ چینه ئه

   تاآوو ئیستا له نوسم آه  ئه تانه ژیت من بۆ ئافره ولیر تییدا ده ی هه ی ناخۆشه و باردۆخه بیزارن له
یجاب  تارمایی ح  له بوه  تاآوو ئیستا رزگاریان نه  آه و آچانه ژین بۆ ئه التی باوآساالری ئه سه ژیر ده
لگاو ئاینن من  وان دیلی آۆمه  ئه گریم چونكه وان ئه آان من بۆ ئه فیه له ی سه آه وه  توندره الته سه و ده

   بۆیه آردوه رپرسی نه  رابردوو و ئیستا لوبیاتی بۆ هیچ به  له ی آوردستان آه آه فه ره شه  به لكه بۆ خه
نوسم   ئه و خزم خزمینه وانابینری من دژی واسته هآی پی ر وییه  زه ی پارچه ره سه تاآوو ئیستا قوربه

شیكی  نوسم من دژی نا هۆشیاری به آان ئه ی حزبه وه لی ئیداری و چاولی سورآردنه نده من دژی گه
  نوسم آه  ئه و چوار منداله نوسم من بۆ ئه تی ئه  تایبه ولیر به  گشتی و هه لكی آوردستان به زۆری خه

ی  وه ر ئه به ن له ده ست ئه  ده  چاویان له ریكه  خه وازی بۆ آردبوون آه بانگه سایتی آوردستان نیت  له
ی سلیمانی  ندروستی ئیداره زیری ته  وه نوسم آه  ئه  من بۆ مناالنه رآردنیان نیه سه رجی چاره خه

 چی ترتان نازانم. ن ر بكه ده ریی قه بیت چاوه  ئه آانیان آۆره ن تاآوو چاوه ریی بكه پیانی وتبوو چاوه
لیم من بۆ   آۆتایشدا ده س له ریان بنوسم به سه  وایان لی آردوم له آان آه تیه هامه  نه زیاتر بلیم له

 آوردستان  وه رینه ن با بگه آه ی والت داوای گۆرین نه وه ره  ده نوسم با چیتر رۆشنبیرانمان له  ده وه ئه
و   تاآوو ئه وانه زایی ئه  هیزو بازوو شاره  آوردستان پیویستی به  ئیستا هیزی گۆران له چونكه

   پیویستن   آوردستان آه  بكریت له گۆرانانه
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