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  نن  سهسه  عید حهعید حه  سهسه  مهمه  حهحه... ...   وهوه   ئامزی نیشتمانه ئامزی نیشتمانه  لهله

  2005/ 11/ 01ولر  هه
  

 ،وه نیشیته ولر ده  هه فیت و له  ده وه  ستۆکھۆمه له
وه   ستۆکھۆمه ر له  هه،کانت ره فه  هاوسه ندک له هه
 ،بن  ده که  سواری فۆکه وه  پۆشاکی کوردییه به
   که،ردستاندا ئاسمانی کو یان له ندکی دیکه هه

وسا   ئه،وه بته ولر نزیک ده  هه  له که بافه
 وا رکی فه سه (جاران. پۆشن رگی کوردی ده جلوبه

ولری  وی جارک هه ئه. هات ده یشدا نه) حسن عارف (پیتی یای به  خه به) فسووناوی ئه
ولر  ی هه نیا نیشانه  ته قه. وه یناسته  ده،وه یه که  هۆی قه  به وه  ئاسمانه  له،دیتبت
  یته گه ده. چوو ندام ده مئه  شارکی که  له،بردبا ی شک نه ولر قه  هه،ولریشه  دی هه،نییه
  . فێ  باه وته که  و تۆ دت ده وه نیشته  ده    بافکه،ولر ی هه فگه
موو   هه ستت به  هه،ولر  هه وه یته گه  ده، وت  له ککیان دوورییه  یه،ریبی جۆری زۆره غه

ولر و   هه وه یته گه ده. وه وته ڕه ریبیت ده می غه می خه  و هدی هدی ته شتک ئاشنایه
ش ۆخ  نه یه ت هه وه  و ترسی ئه کتریاکانی نیشتمان نامۆیه  ڤایرۆس و به ت به سته جه
   له،ی نیشتمان  ناشرینترین کووچه،یت که ست ده ولر و هه  هه وه یته گه  ده،ویت بکه

نوێ ژینت بۆ  رله یت سه  ده، نیشتمان  وه یته گه  ده که.  شیرینتره،دگیرترین باخی تاراوگه
 هیچ ،یت که ست ده  ناکاو هه هلت و له شت ج ده ج ئازار له ستبه  ده،وه نووسرته ده

  . کوت ژان ناکات
ر خاکی  سه  له، نابت وه ویستت بهختی باشووری نیشتمان و پ ولری پته  هه وه یته گه ده

 ،می پرسیاری پاسدارک  ناچار نابیت وه،یت هیچ وتکی داگیرکاری کوردستان ال بده
 ڕاست   به،ره فه ر سه سه شو له بدو په عه. وه یته ک بده یه ندرمه  یان جه،رک سکه عه
  رک له ریبی سه ل ساڵ غهی چ زیش دوای نزیکه به مال نه  جه،هاتووه  نه وه ختی ئه وه

   !وه نیشتمان بداته
ند  سه ی پهعراقستووری  ی ده یهکوردستانیو   تیدا ئه،ی و نیشتمانه  ئه وه یته گه ده
 ،دابت نه واری هه  قودسی کوردستاندا ده ی له رکووکییه و که  ئه، تیرۆریسته،کردبت نه

 ،ر نا گه  ئه،بوویت  کوردستان نه  له،توورس ر ده سه ختی ڕاپرسی له روه باش بوو سه. ناپاکه
 جیا ،ی  هاووتییانی بوه  تۆی تیرۆریستی له ،بوو  مۆریک هه وه وته  ته  به نووکه هه
تی ناپاکیی   تۆمه  به،ر نا گه  ئه،بوویت کی سلمانینشین نه رکووکییه باش بوو که. وه کرده ده
 کوردستانی   ڤیزه ی پویستت به وه ولر و بۆ ئه هه  وه یته گه ده. درایت  دادگا ده  به،زن مه
  !ت پ بتعراقیکی  یه نامه گه بت به  ده،بت نه
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