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  ۆۆڕڕ  نجهنجه  ههڕڕزگار زگار ڕڕ کورد  کورد ییندند  رمهرمه  هونههونه  لهله، ، رمرم   گه گهییکک  ههییییشوازشواز و پ و پڵڵدرادرایی ف فییاقاقیی ع عییززووبابا
  

  یۆم ئاکیر وان که شاخه: یکردن ئاماده
 

 یراقی عیمارۆ کیزوبا )ننا ند به امهیس( زڕ  به10/2005/ مه  دووشهیژۆڕ یانی به رله سه
ند و  رمه هونه  لهیرم  گهیک هیشوازپ ،ندا هۆه له ننا ند به امهیس ستاۆ مامڵدرایف
 یندامان موو ئه  ههیناو ند به رمه تا هونه ره سه . کردۆڕ نجه هڕزگار ڕکورد  ینووس ژنامهۆڕ
 یم رهه ن بهیترنو که ،ییئاواما یم رهه  بهین خاوه، ی کوردیقایزۆ میمبویس ی ئازادیپیت

اتر ی زیانیزڕ  بهیل سه رو تهت زکردو پاشان بهو بایناب جه ش به شکهپ ، نده رمه هونه
ان یرچاو  بهیۆڕو  ا کردووهیان تیشدار  بهڵم سا ئه  کهی انهیھانیج هاڤیستو ف له ،ئاشنا کرد

ک  وه ،پی تیناو زگار بهڕند  رمه هونه .ھانایج  بهی کوردیرانۆقا و گیزۆ میناساندن له وهینیب
 یت بهیتا  وبهی کوردیاندنی اگهڕ له وه ان دووپات کردهیۆ خیکان هیی ش گلهیکنووس  ژنامهۆڕ
 ،دا زنانه مه هاڤیستو ف  ئهی خستنێپشتگو له ،کان هیکورد هیئاسمان هنا  کهیم رخه مته که
 ۆ بی ئاسمانینا تر کهیو چ وه تهزرۆبد م گرفتــه  ئهۆک ب هیر سه چاره  کرد کهیتا داوا هه
   .تنره کارنه س به که  تاکهیند وه رژه به
 
 یرازوو تهیتا  خستهیمان که له  گهیکان ستهۆد ،زو بایناب  جهۆند ب رمه هونه وه  ترهیک هیال له
 گرنگ یکۆچ ر  بوو کهیند هۆ هیانت ڤیڤک یزاۆم یایمپانۆش کیو کان ئه هیئاسمان هنا که
 یر به وهر  بهیت بهیتا به .کان هیھانیج هاڤیستف له ی ئازادیپیت یشدار بوون  بهۆ بنیب ده
 ۆکا ب و ده رخانکردووه  تهیۆ خیکو موو هه هه کهسان گراتسما ز ڕ  کورد بهیستۆد ا ویمپانۆک
   . نهاڤیستف رهۆو ج بن له ش نه  به کورد بیندان رمه  و هونهی کوردیرانۆگ ،قایزۆ می وه ئه
 
 یۆ خینگ  دهۆڕ نجه هڕزگار ڕند  رمه هونه گرتن لهپاش گوننا  ند به امهیسستا ۆز مامڕ به
ندان  رمه هونه  کهی زهۆریپ رکه و ئه له وه  دووپات کردهیشیۆ خیریند و پشگ رمه  هونهڵپا هیدا
 یشدار به وه ،ست به  مهیگاج تهنی بگه انهیی و گله ئه  دا کهین به ،  ان گرتووهیۆ خیۆست ئه له
اند ی گهیاڕها  روه رز نرخاند و هه ر بهۆکان ز هینھایج هاڤیستف  لهی ندانه رمه هونه رهۆوج ئه
 یت پاداشت بهی تاینانزلڕ به وه زخانهون با هیال ک لهیر نزۆ زیکت رفه ده له ستهیوپ که
   .تدا رفه ن دهیزووتر ت له بکریوانداریم وه تهبدر سان گراتسما زڕ  بهیزۆس و دیت هیستاۆد
  
قا و یزۆ میر  هونهیزو باۆم ش ئه وهئ که وه  دووپات کردهیزگارڕند  رمه  هونهۆ بیزڕ به وه
ندان دووپات  رمه ر و هونه  هونهۆ بیۆ خیریپشگ وه .ران نده هه مانن له که له  گهیرانۆگ

 ێ بکریاری دیوانداری میژۆڕن کات یزووتر  بهی که ره ده دهیاری یگار  کرد لهیو داوا وه کرده
ند  رمه ز سان گراتسما و هونهڕ مال و به وا جهیز کاک هڕ  بهی ئازادیپی تیر به وهر  بهۆب
 و ننا پاش ئه ند به امهیستا سۆز مامڕ  بهڵاڕدی فیراقی عیزوبا . ۆڕ نجه هڕزگار ڕ

 یرگا ده اندکهی اگهڕ ی ناوبراویند رمه هونه اند بهی خایردوو کاتژم اتر لهیز که هیۆگفتوگ
   .ن که ان دهی که له  گهیت  خزمهی سانه و که  ئهۆب شتهرپ سه م له رده هه زخانهوبا
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زگار ڕ  الو کاکهیند رمه هونه م له که  دهیشۆستخ م دهۆ خیحا ش به دا من بهییتاۆک له
 ،اندایژ خوازم له  دهۆ بیش  گهیکژۆڕوتن و دووا رکه  سهیوایه وه ،ۆڕ نجه هڕ
و  ره  بهۆب ) کردووه نه لیغدر که نده رچه هه(  بداتڵو اتر ههیت و زست وه نه وه نده وه ئه به که
   .مانی کوردیقایزۆ می کاروانیشچوونپ
 
 ،ننا ند به امهیستا سۆال مامڕدی فیاقی عیزو بایناب جه م له که  دهیشۆستخ ده دووباره وه
ن ما که له  گهیرانیشنبۆڕندان و  رمه  هونهیه ۆڕ یک مه ئه  بهینگر هیرو الۆمخ خه شهیم هه که

ت  ناو خزمهپ  لهیت هیگرتوو  کهی زهۆریپ گهڕو  له ،توام ب رده اتر بهیز وادارم کهیه وه ، بووه
  .مان که وساوه چه له  گهیکردن
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