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  ئوف من رهه ... بن  ماندوو نه، کوردستانینوسان ژنامهۆڕران و  نوسه

  سرایسو
hemnrauf@hotmail. Com 

 
 و  لهیۆش کیر ماوه کانمان ئازاد و جه رکرده  کوردستان سه له
 یزان  نهی دهۆریم گ  به،ن دهۆریگکانمان  ره  نوسه،ژار هه
 یتر چهر  ژ ت له سه  دهیر ستا گوزهئ،وان  ئهیهل وجه
 ی تهیالف ،ر دان به س شدا لهۆست و ه ھه بیر نوسه

 ،انی حوکمیسی پینۆ ب  ولهیویزڕ   لهپ شگاۆ فری نده وپاگهپ
 یران  نوسه نده گهاو و یپ نده  گهی ندانه  گه نوسهو پ ر به هه
  ئاگا لهواسو ب ھهفاو ب هنوسان خ ژنامهۆر. ننوسر ر ده ندهو

 ید سا سه )١ (یکژن رهیان پیزار  هه  به،ق هڕ یق ئاست هه
 .تدا نابدام ت تیمن  کهی م شاره  ئهی ره نجه ر په به
 ب نوس و ده ژوو نوس و ئهوان م ن ئهیش نی نوس ونامه شه

و ن یک) ) ٢ (کارگ( کو  وهڵوا هه ( (،انیموو  هه  بهدا نابان تیکچ نوسیکنوس وهۆریچ
  ته ب تا نه  هه،ن اناگهڕ  کارگ ک به وان نه  ئهیچ که ،ێر  ده تهک دهار  بهینۆ کی گه
  .) ) ن  نابه پی ر په ده ته دیل  کهی هیو ج  ئهخت دره

ا ین پب  ده گه ریشۆفرۆ خیچانۆ گ به،نانیناب انی کان نوسه پ هی وانه ستم له به من مه
  مباره ک خهۆر  سه ک ده هی) ٣ (،انی شهیم  ههی شهی پ تهۆکان ب رکرده  سهیشینان و ستا هه
  نا له،،، مهر م هه  ئهیتان ویت هیی ن ان لهی، هی دایوڕ ی چیق  خانه  لهی وه  له رانه گهین

 ۆ بی ئه ،، هیکدا هی ی خه هی ان لهیست  دهی ه ش دارهیو دوو ئ ان لهی ،یر عفه  جهی که حوکمه
   لهی م قوماره  ئهینجام  ئه  له،هیداڕ  ر له ش ههیستا ئ  کهی ره مه سه ب ره فه و سه  لهینا
و   ئه گاته  دهینگ  و دهنڕ نه  دهی رهو ش ان لهی، هیر دانا سه ان لهیت وی مام رهی پی براڵ گه
 یر نگه  سه دا لهی که رهو گه هڕو کویۆ خی که نه گهۆ ب ره نهوخڕ  ره نهقۆ ت ندانهی ز ا لهیدن
فاوو  ه کوردستان خ  له مه ئینوسان ژنامهۆڕ وتم بن کات رسام مه سه ) ٤( .هیباتدا خه
ژوو  میفیرش  ئه تهچ  دهڵوا هه ،ن ا ناگه پب ن نهۆ تا کوا زانن هه تان دهۆخواسن  ھهب
بوو   نهێند  مهۆر خ وه هیاڕ  گهی ره فه و سه ک لهۆر  سهکا ت ،گات ان دهیوان پ  ئه کات وه وه
 ی ناوتوان  نه  که هی نوس ک ژنامهۆڕتر ی ئێر د سه  بهید قادر چی  سهیمال  کهێر  ئهب

  وه ئ بی ناتوان  کهی وه ک لهر ان نوسهی ،ر کورتا ئاشکراکاۆ زیکیاریپرس  لهس  کهیناو
 یشی ستایگڕ قو  به وپنگ ناب دهب،،،،،،نی ن ته للهیو م  ئهیزۆسد نڕ دفه و به نده گه

  .کات ان دهیبوون
  

__________________________________________________  
  
 ی دزینت  ئه بنه بن ده ن دهینش  خانه  ژنکان که رهیم پیژ دا ده تیمن  کهی م شاره له )١ (

  ت   حکومهی نده  گه،کردن
 ینننه شو هی گهی ده یمو کورت  کهدات ب وو دهڕندا ای چاویسنور  له  کهج به  نهیکر کار هه
   کوردستان   لهیچ  که،یۆخ
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 ی دوا  کوردستاندا لهیکۆر  سهی که هڕۆ ک له  کهی  نوسانه ژنامهۆڕو  موو ئه و هه به
 ید قادر چی  سهیمال  ر کهۆ دکتبوو ب ک نهس  که، داینجام ر ئهول  هه  لهی که ره فه سه
   . ..  وه تهۆنابت هات  جهیالۆ بیخس  شه  بهکات ێر د سه به
  !!!! دار ت بهد ناب به کارگ ئه،،، قارچک،کوارگ: کارگ )٢ (
  له )ران بوو گهیرک ن  سهیچۆب( یشانی ناون  بهیند قشبه وان نهیر  مهیکوتار )٣ (

   .ێروار  خه  له که مشت مه کدا ئه کات  له٢٠٠٥\١١\٢١ یروار بهت کوردستانن
 ی و چنوس  دهیو چ هی ک هیو کابرا  ئه هی گرنگ ن،د قادر هی  سهیمال ر کهۆدکت ستم به مه )٤ (

   .،، ناوهڕۆ گ ان لهینیرب ا دهڕ یئازاد،و ره و نوسه  ئه هی وه  گرنگتر ئه مه له وهینوس
22. 11. 2005    

    
   
  


