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  بدو سووربدو سوور  ئامانج عهئامانج عه!! !! مانی الوان دامانی الوان دا  رلهرله  م پهم په  ردهرده  بهبه   وشكستیان له وشكستیان له   آه آه  گروپی ئیمزا آاهگروپی ئیمزا آاه

  
ركخراوی تواناسازی الوانی (ن  الیه  له هۆی شیراتۆن آۆنفرانسكی شایسته  له4/10/2005رۆژی 

رۆآی  دری سهژر چاو له) مانی الوان رله زراندنی په و دامه ره به(ژر ناوی  سازدراله) آوردستان
  . رز آاك نچیرڤان بارزانی تی آوردستان به حكومه
م  ، ئه ست خۆشی وپشتیوانیه  بت جی ده شنه وچه نگاوكی له ی آاری ركخراوك هه ره نۆبه

نج بتوانی  آۆ تاگه مین سه آه  یه بووبه وزیف آرد آه ی ته و واقیعه دیدگای من دا ئه  له آۆنفرانسه
ر  آانی آۆنته ته هیمه  به وش قوتابیه دابوو له وه یر له سه. . م بكات راهه تیادا فهدواندن ودیالۆگی 

  وه آه  آۆنفرانسه دابووه خۆیان هه) ردی ی ربین هه آه لی وسكرتره ختیار عه به(گراس ببورن 
ن  ابگه ت وه رگایان بۆآرابووه  ده وه آتیه آانی یه  دیموآراتیه بی ركخراوه آته ی مه رگه له

وزی  ی سه  ناسنامه مژه ختیار له زانین گروپی آارزماورنیسایسی به ك ده روه ، هه آه آۆنفرانسه
  ) ! وه خۆنه فری سوتان دا ئاوده ده له(نی  دۆنیس ووته و ئه گیرفان ناوه تیان له سه ده
  

آرد  نی آۆنفرانسیان ئهش پشتیوا وساته بردن تا ئه روه ی به تا خۆیان آاندید آرد بۆ لیژنه ره سه
  وه رانه گه یانی آه جۆرك به  به آه ن وباآردنی دۆخه  شه وتنه نجا آه خسا ئه ره لیان بۆنه هه دواتر آه

تا ركخراوی   هه م آۆنفرانسه ئه وان پیان وابوو آه ربگرن، ئه تی پاشا وه و خه وه رنه و به گره
 ركخراوی الوان 12یامی پشتیوانی  م آاتك په  به رسكه  سه آات ناچته شداری نه هاموونی تیادا به

  .شق بوو رمه نویان دا هاموون سه له یشت آه گه
  

ی  پرۆژه  خرۆش و له رهادپیرباڵ خستیه آانی فه زانی گۆرانیه دۆنكیشۆد ئه خۆی به سكیان آه دواتر آه
شاری   له س نیه لی آه!!!م ده مان لی ئه هرمووی جرت بۆ پارل ، فه وه ودیوو لوتكه  ئه ریتی دا چووه نانه

دا  م وویستی آۆمیته رده به ناتوانی له ناست آه نجان نه ری گه نته ی سه آه ره به روه سلمانی دا به
لی بای چوار شووتی !!  ركخراوكی ئین جی ئۆ رله یان به  آه بت بۆ گرتنی هۆه ئیعترازی هه

  !!حزب  به و ناخی تاچ ئاستكی ناشرن بارگاویه ی چ باركه آه ری آۆهزان ی نه وه ك ئه چوو وه ئه پوه
  
ی پیاوكی  ندازه ئه تی سلمانی وباسی ئازادی رپوانی آرد لی به سه  ستایشی ده وه وته وآه ئه

اتی س چوو آاره ده وه رپوان بكات، له  له قه  ته ت فره سه ده مابوو آه  نه وه وه تلیاك خۆر ئاگای به
  !!!سای رابردوو بـت50الر رووداوی ی آه آه رینه ت وراپه ی آوردی رۆژهه آه رپوانه

ك  وه م جاره م ئه آان و به ی راستیه  وزه وتنه  آه ش ئانارشیزمیانه مجاره  ئه آه آه گروپی ئیمزا آاه
ژنۆیان گرت وآاتیان   ئهر سه ریان به دا سه خنه ره م لشاوك له رده به بوو له آانی تر نه جاره
  .  آه  بۆ آۆتایی آۆنفرانسه وه گرته ئه
ر آۆشك  سه دا هیوایان له ره ڤه م ده  له ی آه آه ختیارو گروپی ئیمزا آاه  به م جاره ئه
قریر نوسین تا   ته وه نه بی رووبكه وناچار ده وه  رانه تاڵ گه ستی به دووده ، به چنیووه الرهه وته
  . بن ش نه ابی سوتان بی بهن ستایشی جه له

گروپی ئیمزا   له خنه ره یان لی آردووم آه شه ره ی هه و آاڵ فامانه  به شه م پش آه یامه م په ئه/تبینی
  !! بۆ پیاوی دۆراو گرتووه  شووتی نه توكه گرم، ئاخر من فرم تاقم له ختیار نه ی به آه آاه
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