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    ندند  هههه  بهبه  باوآیباوآی... ... ! ! دیموآراسیدیموآراسی  نانینانیڕڕگۆگۆ    لهله  وو  شش  هاوبههاوبه  لیستیلیستی

  
آان  هكخراوڕارت و پ ی هربۆراق و آوردستان ز ع هل) 2005-1-29 (ی هآ هاردنژب ه ه ه ل
 آوردستان  هارت لپ) 14 ( هو هش گهنۆم س هر ل هه. ش ه هاوبیستی لی دروست آردن هوتن هآ
 یمان هرل په آوردستان و یمان هرل په یاردنژب ه هۆ ب،ان دروست آردیمانی په هاویستیل
. ارین ب ه خاویكز ه هت ببإت بتوانك ب یه ڕژه  ه آورد بگین ه وسگن ه دی هو ه ئۆ ب،راقع
 ۆم ب هب. راق عیمان هرل پهو  نی هن آوتلیم ه دوو ه بوویمانی په هاویستینجام ل هرئ هد
 دروست ۆی ه ه و،بوو ه ن هش ه هاوبیستیو ل ه بیستیوپ یچ آوردستان هیمان هرل په

  هارتپو دوو  ه ئ هونكچ ، آوردستانیك ه خین همۆ آی ال یهوون وئاشكراڕر ۆ زیش هآ هآردن
 ینجام ه ئیند هابپان یكارتپ یچ ه ه و،ن ه بكڵان قبوۆڕن دین هان ئامادیآ یه الیچه
ش  هم ه ئ،شن ه هاوبیستی لیكیر هر خ ه ه ۆیهب،و بو هنیرۆان زیكآ یهر  گه هاردن نابن ئژب هه
 ك هو یآسان یه  هب اردنژب هه یآان هوت هستك ه دیشكردن ه داب ه ل یه) ی ففتیففت (یكوازش

 . اگز هداموود نیوآترچب  هاتگ هد تا آان هر هوبر هب موو هه رویز هو و مان هرل په یآورس
 ،بوو هه ۆیخ یانویب ررو هموب راقع یمان هرل هپ  هل شوپ یآوردستان یمانی پههاو یستیل 
 ستور هد  هل مان هآ هل گه یآان هماف  هل كرۆز  هو هقورس  گهن هس و هب ستیوی هئ  هونكچ
  هستور هد و هئ  هند چه ر هه ی،د  هتب یآان هون هخ و ئاوات واویه مافخوراومان یل گه وإنپس چهب
 موو هه ك هو  ۆییهخ هرب هس  همئ یوا ڕه یماف  هو ، هبوو هن  هست هرج هب ایت یآانمان هماف یاكت

 ك هو یززلھ یكتو یستاو فشارئ یخۆبارود و ن هم هز م هب،ھانیج یآان هو هت هن و ل گه
. نینیب هئ هن وا په انیاتریز  هم هل ستور هد ی هو هنینووس یآات  هل یبوون  هئاماد كاویمر هئ
 دروست  هل ننیناب كت هرور هز یچه  یهوا انپی آان ییهریشنبڕۆ و ییاسیس  هند هناو  هل كرۆز

 یموآراسید یانگی  هستیل م هئ  هونكچ ،ستور هد ی هو هنینووس یدوا  هل ش ههاوب یستیل یآردن
 ارتپ یچه  هو ، هو هتننام آان هاوازیج  هفكر و گن ڕه ۆب ك یهمانا یچه  ه و آات هد ڵاچ هب  هندیز
 تریئ. تو هرناآ هد ر هماو هج ۆب ییقورسا و گن هس دا هستیل م هئ یناو هه  هل كخراوكڕ و
 ر هه ش ههاوب یستیل و تواب ڵحا !إننام یكوجود  هفانیر هش ی هس هموناف و یآبآ

 ككخراوڕ و ارتپ یچه ،و ییهنۆآارت یكشك نھا هت اردنژب هه وآات هئ ، هو هتب  هدووبار
 اردنژب هه ی هسۆرپ ر هه  یهوا باشتر ،ت هس هد یآردن یراودچ ۆب نیۆزسۆپۆئ  هتب هن
 . آان هوت هآ هست هد ر هس  هون ل هبك كر انۆیخ  هستیل و هئ یندامان هئ موو هه و تآر هن
 زڕ تدار هس هد یارتپو  هرار هرق هب ۆڤمر یماف و اسای  هاستڕ یموآراسید یكتو موو هه  هل
 ی هس همومار  هو هر هز هح  هب رۆز م هب ،ناآات اسای یلشپو ترگ هد یموآراسید یماآان هبن  هل
  هل ی هزو  هتو هن بكیۆزسۆپۆئ یارتپ ی، هند گه إند هو ه ه هه ر هب هل ك هو هن ،آات هد ت هس هد

 آوردستان یر هماو هج دا هآات و ن هم هز م هل ر هه. اآانیدیم ماس و هنامڕۆژ و ڤإت ی ڕگه
 ۆب ،بدات هره هس مان هاآگ همۆآ یناو هه  هل  هآ  هستكار هره هب یكارتپ زوه ڕی هاوچ
  هآ  هانی هند گه موو هه و هئ و ت هس هر د هرامب هب  هل تب یك هخ یر هزارپ رواودچ ی هو هئ
 رۆز یانیجوند ئازاد آاك و یی هآاآ نید هآ هل هف آاك ك هو ، هو هتۆرتگ یاآانگز هدامود یاپرا هس
 و هآ یهستیداوپ  هآ رمۆفڕ و) ی هند گه ( یه هآوشند  هرد هد و هب نا انی دانیوونڕ  هب ئاشكراو  هب
 ردوو هه ی هست هج  ه ل هسا 14.  هو هتۆرتگ یزبیح یانگی و هست هج یكرات و یهن یالدان ۆخ
 و نیساوا إجار ن هئ مانپ  هسا 14 ! هآردو رگیج ۆیخ گی ڕه ی هند گهتدار  هس هد یزبیح

  هل دوور ئازاد و اكپ یكاردنژب هتوانن ه هن  هسا 14 ! هو هل گه ن یهال  هل تو هئ مان زۆس نازو
 ی هآ هو هئ بوو  هنیرۆز انیآ یهال ر هه ی هو هئ ۆب رن هب  هوڕ هب نیآ گن هد و خروقات رویزو هت
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 ۆب) ن هتدینز هب ،وت هن ،با هآار،ئاو(توانن  هن  هسا 14 !تب هه یآردن ییزباۆرپی نھا هت ش هآ
 موو هه ك هو یدن هم یاگ همۆآ و یموآراسید ی هف هلس هف آوا تریئ،ن هبك نیداب ك هخ ین همۆآ

 !ن؟ی هد آات
 ییزاب و یی ڕهتو ی جام هسا 14 !؟ی هآ تریئ ی هئ تب هن دروست ستكار هره هب یارتپ ڵسا 14
 ۆڤمر یماف و یموآراسید  هل  باس هسا 14 !إئاآر و یهانڕو الر هآ  هلڕژإ،دل وا  هبوو پ ل گه
 ردوو هكو ه هب  یهن ر هرو هس اسای  هسا  14 !آردن  هادپی  هتۆهات هن و هكستت ر هه م هب ن هآ هد
  هل ساد هوف مزو م هب،ترپچ هد یكیبار  هل زوو هد ین هوات آورد!  یه هاساوی یرو هس  هل زبیح
 !ترپچ هد یستور هئ

 یی هو هت هن یتآ یه ی،شوع ڵ، همۆآ ،ستیالیسۆس(ك  هو یآان هارتپبوو  هو هئ ر هماو هج یدئوم
و  هارتپر  ه هی هو ه ئۆزن ب ه دابۆخ هرب هنھاو س ه ت هب) شانت آ هحم ه ز،yndkموآرات ید
 بكات یاآسازچرم و ۆفڕی ی هو ه ئۆب،ت هس هر د هرامب ه ب هت لز بۆسفاو د هو ه بیكراودچ
 ن هم هز  ۆیه ب،ووچر ه دی هآ هوان پچه  هو هداخ هم ب ه ب،ت هزب وحكومی حگیر ه ب هب

 . ستكار هره هب یزه یآردن دروست ۆب  هبار هل رۆز آوردستان یستائ یخۆوبارود
 یبا ینۆسیمۆآ  هب ر هس آان هرتوگآ هی  هو هت هن یكخروڕ  هل نیداواآار دایتاۆآ  هل
 ۆب ،ندابن آان هاردنژب هه ی هبنك ر هس  هل اساناسی رو هرو پهماف یسان هآ ،آان هاردنژب هه
 یسان هآ ن یهال  هآان ل یه پیس  هوآارت  هسولپ ن هد هن  ڕگه  ه و(2005-12-15) ی هآ هاردنژب هه
  هل ك هو،تدار هس هد یزبیح ردوو هه یند هو ژهر هب ۆب  هو هتبكرپ  هو هنشك اسای
ن  یهال  هل  هو هش ڕه یستیل  هووچ آوردستان یاآانگزارپ یناو  هو ،آرا شوپ ی هآ هاردنژب هه
  یه یخالق هئ و ینشتمان یكرآ هئ  هو،نوئی  هب ر هس یآان هاردنژب هه یبا ینۆسیمۆآ

 لشپ و خروقات رویزو هت ر هه ۆب بن زۆسد و اكپست هد یكرامنی په رویف هس نووسان هنامڕۆژ
  هو،تآر هد  هو هآوردستان یتدار هس هد یزبیح ردوو هه یران هننو ن یهال  هل  هآ ك یهآار
 . اندی گهاڕ یاآانگز هد موو هه و یشتگ یاڕ ۆب انی هو هواستنگ
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