
www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 3-12-2005 13:36 

1 

  
  ناڤدین مزوری ... !!ینیته دان ب لیستا آوردسانی رادگه نگ نه  پروژا دهزان ناحه هینیت و فتا زاخو رادگه نچیرڤان بارزانی پروژا نه

  
ك  نبیرێ آورد له جیاتی آو ببنه هاندره ر و روشه ل آورد آو ئیرۆ نوسه براستی جھ داخیه بۆ گه

و آوردستانا به درژیا دیروآ ژ ئالی   ئه،انیا آوردستاند شدار بوون ل پروژا سیاسی و ئاڤه بۆ به
ل  و گورن به آۆمه لبجه نفال و هه و آوردستانا هشتا برینن ئه ئه. ران هاتیه وران آرن داگیرآه

عسیان دهاته آاڤل و وران   ساالن ژ ئالی به35تر ژ  و آوردستانا آو زده ئه. هاتینه سارژ آرن نه
هاندنا  ر به ئامانج گه وام دبن لسه رده لكی به  به،شدار نابن س به به ل مخابن نه. و توونه آرن

عس ژبلی آو آوردستان وران  دزانین آو رژما به م گشت ك ئه روه هه. عسیان ونن به و خه ژهپرو
 آ ب ته مرۆڤه ت و بكه دوور بكهوی و جڤاآی  ته یا وی یا نه دخواست مرۆڤ آورد ژ ناسنامه،دآر

 ندی و تمه به وان تایبهندین خوین جڤاآیه و تمه ك تایبه چونكی مرۆڤ آورد خودان هنده. ناسنامه
ل . دهنبلر التا ناڤین پ سه د ناڤا جڤاآا رۆژهه جڤاآی ڤانه و بھا گراننۆخوین مردانوستاندنت 

هژا و بھا گران یا آری ژ آا  رخودانه آداری و به رخودانا چه ك به روه ل آورد هه ئیرۆ دلخوشین گه
 به وان ا گور به گورعس بهی یا دام و رژما و سه. ندین جڤاآا آوردی مه ت بۆ پاراستنا وان تایبه

شیا  مرۆڤانه نه هاندن و به رین جوراوجور و نه ربازی و راگه  سهعنوی و مهكانن مادی ومم ئی هه
ل آورد ژ وان  عس رباز دێ آارن گه بهنبیرن  روشه رو نه ند نوسه وا چه لو دێ ئیرو جه گه. زال بیت

دیاره وان . ن ند و نا مرۆڤانه آه سه فتارن ناپه آو خو فری جنوو و ره ن و وه ك آه بھاین گران بچه
.   وانه بینهربوری بۆ وان نه  سهروبن یا خواندی و ر خواندبیت ژی سه گه ئه خواندیه و ك نهودیر

ڤ  لكی ئه و بكار تینن نینه به نگ ئه ڤی ره التا آوردی به سته تی آرنا ده یهخنه و دژا چونكی ره
وشت و  ك و ب شیانن سیاسی و زانستی و خودان رهوترسن س د مرۆڤن رباز و رچكه به

 برنا   هزه ژ بۆ گھورادن و پشڤه آ به هآ خنه چه بگومان ره. تین نزمه د جڤاآ دا سایه آه
س  سا آه روه هه. فتیه هته گرتن یا مری و ژ هز آه بیت و ل نه خنه ل نه و جڤاآا ره جڤاآ و ئه

آماسی و بدادی د وان خن نین و پاآن و التا آوردی جھ ره ستھه ل هندێ نینه آو بژیت ده له گه
ل . بیت  و دێ هه یه ردوو ئیداران ڤه هه التا آوردی به هه ستھه ه ژ دهخن ك ره دونیایهلكی  به،دا نینه

و د هته نڤیسین  خنه ك ره  پوست وهوا ئیرو له آوردستان ئایا ئه؟نگی بیت وا و به چ ره خنه چه ره
تی و  حورمه ری ب و په لكی ئه خنه نینه به نھا ره  ته ك نه بشه؟یه خنه خواندن براستی ره

ن خو راوه آی پال ده ته ئایا تو ملله. یه ڤانهۆمر و نهی خالق ئه بن  ئه،ستیت ی آو دژی مافو ماف 
نبیریه آارێ  ڤ جوره روشه ل آورد نزانیت آو ئه  ما گه؟یه خنه  ره،بۆ هاتیه دانآا خوین  ریایه ده
ش ناچیت و وپ ره نگی آوردستان به  ڤی ره ل آورد باش دزانیت به گه. ست آورت و ترسنوآایه ده

لكی یه آو ئیرو د جھانا مودرن و  ری وی خه ل آورد چاڤ لكی گه به. دان آرن ناهته ئاڤه
ل و والت خو و  ت ناڤ گه ب و زانست و تكنولوژیای بن و بنه ده فتی دا دژین فری ئه پشكه

نبیر و خودان  وشهمرۆڤ ر. دان آرنا آوردستان بن نبیری و ئاڤه شداریا پروسا سیاسی و روشه به
ل  ئیرو گه. لوستا وی جیه ت آا هه ل خو بكه ل خودا بیت و گوهداریا گه لوست ڤت دناڤ گه هه

ك رزیا آوردستانی چونكی  نگدانه به لیستا یه لوست ویژی ده لوسته و هه آورد خودان هه
یاندی و مژده دایه  ردستان راگهفتا آو مین لدانا بیرا نه آه  بوون آو پروژا یه730رآش لیستا  سه

می  آادی بژنه هه لوست ئاگاهانه دێ جاره بڤی هه. ه هڤه سامان آوردان بۆ آوردانهآوردان نوآ
یدان دا  ندیا مللی د مه وه رژه م به رده سحاب الكف هه عسین ئه ڤنه به زن آوردستان و آه ناحه

نگیا آوردستانیا ودێ ژ  ك ده حزبی نابنه رگر بۆ یه  بیت چ نا آوآی و بیروبوچوونن حزبی و نه
 . آرزتربن رجار بھزتر و یه و ههم  رده هه
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