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  یت هماو ئازاد .. .یارتپ یكر هنووس ناو هب ۆب آورت یكمو
  
 مبار هخ رۆز  هو هنمخو هد ویزڕ م ه هق ێند هه ینینووس آات م هب ،نازانم ر هنووس هب مۆخ
 یگن هدب  هجار م هئ  هیۆب ، هران هنووس ناو هب  هرز هت م هئ یئاست  هل ببم گن هدب  هآ بم هد
 ،موآراتید ناو هب یارتپ یژب هووت  هتۆب  هآ سوور  هبدولل هع ئامانج ستئا  هل مرژناب هه
 یكر هنووس ند هچ و م هئ ر هآس هی ،بكات ی هآ هزبیح انی یۆخ یاڕ  هل ریعب هت ناتوان س هآ
 زڕ تب هئ  هی هه یموآراسید  هب تانڕ هباو ڵزقاۆت ك هی ر هگ هئ ،مو  هند یارتپ یدیمور یتر
 ناو هب  هارتپ ئاغاو و تانۆخ ر هه ك هن ،رنگب آان هاوازیج  هوونچۆب موو هه  هل
 باس ناآات رم هش نۆچ نازانم  هیبرا یآاآ م هئ ،بزانن موآراسخوازید  هب تان هآ هییموآراسید
  هل نۆچ  هآ ، هآ ت هآ هارتپ یرف یموآراسید ی هوان ۆب برا یآاآ !آات هد یموآراسید  هل

 یموآراسید نا ی هنموون  هنخا م هئ !آرد ش هڕ ووڕ انییموآراسید  هسا 14 م هئ ی هماو
   .ارتانپ یارتپ یبوون یموآراسید  هب یرسام هس رۆز  هآ  هت هآ هآ هارتپ
 

 حمان هڕ بدول هع یسام یت هیآاۆر هس  هب ل هگ یارتپ آات 92 یاردنژب هه  هل  .1
 و كۆده  هل !آرد هن پ انیچ یرانیم ڵفاز یت هماع هج آرد هد ی هآ هارتپ ی هش هگبان
 یر هروبو هد

  هآ هآ هپ یآان هآدار هچ یوعامت هق نۆچ تورك یآان هندرم هج یهاوآار  هب 92 یسا  .2
 آوردستان یخاآ  هل  هآ هآ هپ یآان هومز هم  هآدار هچ شتانھی هن ،آرد انی

  . هو هنس هبح
 حمود هم یحاج ید هم هموح یت هیآاۆر هس  هب ستیالیسۆس یزبیح آات 93 یسا  .3

 نا یآار یچر هه ،اندی هگاڕ یۆخ ی هو هابوونیج دواجار و ترگ یآ هی یارتپ ڵ هگ هل
 ك هو  هارتپ م هئ یاآانگ هبار و هبنك و هارتپ م هب انیآرد  هی هه ینسانیئ نا و هست هیشا
  .ھاتل یرتووگآ هی یاآانگ هبار

  هل ،آورد ی هو هن ینخو  هل آرد سور انیآوردستان یاآانیچ نكی ڵ هگ هل 94 یسا  .4
  .آوشت هد  هانڤۆنامر یآ هی هوش  هب انیآتر هی یلید ت هنان هت امانس و ت هس هد ناوپ

 نیآ هل هآ یوندگ ،ارانگزارپ یارتپ ر هرامب  هب آرد انی هندانڕد یآ هی هو هآرد 96 یسا .5
  .ناوبرد هل انیچسور یئاغا نحوس آردو نخو یتان هخ انی

 نۆچ یارتپ و عس هب یئا ،برد عس هب ی هآ هژنمخو اپسو ۆب هاناتان نۆچ 96 یسا .6
  .مژڕ یآان هشۆپزر ر هس  هل و هو هبوو هد رز هب

  هب ،نیموآراسید  هند هچ  هآ ھانیج ۆب آرد اتانپسیئ تر یكجار  هگمان م هئ ی 6-12 - 7 .7
  هل دا نجامتان هئ  هند هس هپنا ی هو هآرد یچر هه آانتان هكخستنڕ و اراستنپ یتیف

 یك هخ  هل رۆز یاڕ هب ،رتووگآ هی یژد  هل تان هس هد رژ یتر یآان هشار و كۆده
 ت هللیم و ك هخ ناو یسواڕ اتریز ی هآار م هب شیارتپ و هو هتۆب رز هب پ یرتووگآ هی

  . هبوو
 و یوآار س هآ یوتن هآ هنپاوچ و قادر دی هس یمال هآ رۆدآت یآردن نروشو هس ب  .8

  .مال هآ رۆدآت ۆب یت هو هودن یر هزارپ  هب دان هن هگڕ



 
www.kurdistannet.org 

 18:36 2005-12-13 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

2 

  هآ وونڕ ئاشكراو یآ هی هوش  هب ی هآ هباند و ستیرۆریت یزانا خش یآردن هن یاگداد  .9
 س هآ م هب ،تآر هد یاگداد  هالنیعاد یآ هی هوش  هب دا ر هماو هج  هب نتان هب
  .رهات هس هب یچ انیآان هف هل هم یزانی هن

 وفشار موو هه و هئ ینجام هئ  هل اردنژب هه  هل ارانگزارپ یارتپ ی هو هآشان  .10
 ی هو هر هد یآان هستیل ی هتیالف دروشمو یاندنڕد انی ،انیژد  هل ت هآ هارتپ ی هخروقاتان

  .یمانی هپهاو
  

  هونكچ ،م هبك یموآراسید یباس رمگنا ست هد هب نوسپ زیگر هه بم ۆت من ئامانج آاك
 آات هد بات هخ  هسا 50 كارتپ ،دا یقت یآجار هی هب بردو یموآراسید ییای هح ت هآ هارتپ

 یدوا شیو هئ ب هن ك هیشوع ند هچ نھا هت ، هوتوو هآ هن هھل یزان هقس یباش یكآادر
 یارتپ ناو  هل انی هالنه ستائ نان ك هیاروپ ینانه ست هد هب ۆب ت هییشوع ینانسھ هر هه

  .یارتپ یژد ن هآ هادپر هب یپس یآ هیتا هآود تد كژۆڕ ، هآردو


