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  یل هع هاوار ...!؟ هییرۆكتاتید انی  هییموآراسید یكارتپ یفتارڕ  هم هئ ێر هئ
  

  یمانسل
 وانن  هل آوردستان و راقع یر هرانس هس  هل اردنژب هه ی هند هگاپروپ نینیب هد ك هو
 یباس و بكات یۆخ ییاسیس ی هند هگاپروپ  هئازاد كستیل ر هه  هو ، هوام هرد هب آان هستیل
 یسابیح ر هس  هل رج هم  هب م هب ، هو هبكات وونڕ ك هخ ین همۆآ ۆب یۆخ ی هرنام هب و شیئ
   .آات هن لشپ تر ین هیال یئازاد  هوات تب هن تر یستیل
  
 یت هح هڕنا و كۆش یتووش واو هت ت هس هد نۆچ  هآ بوو ئاشكرا آوردستان یك هخ ۆب ۆم هئ 

  هب كژۆڕ ند هچ شپ ر هه ،ۆخ هرب هس یكستیل  هب رتووگآ هی ینیز هداب ئاست  هل  هبوو
 یرانگن هیال و ندام هئ یهان نۆچ اراستنپ و ۆناخ یاآانگز هد یالنیپ  هب یننھ یآ هی هوش
 ی هگڕ  هل ر هه نجام هر هد ،یسالمیئ یرتووگآ هی یاگ هبار ر هس  هتبكر رشه  هآ  هداو انیۆخ
 ند هچ یالماردان هپ  هوتن هآ آان هموآراسخوازید  هندام هئ و شانرو هد  هو هالنیپ م هئ

   ،تر یكشار ند هچ و كۆده  هل رتووگآ هی یآ هیاگ هبار
  !؟آوردستان یآردن  هزیموآراتید  هب ی هف هلس هف  هی هم هئ ایئا
  !؟اردنژب هه ی هس هموناف  هی هم هئ
  !؟ هیبا ینۆسیمۆآ یاساآانی ی هوان هچپ ،تز هب هدائ ۆخ هرب هس یكستیل  هب رتووگآ هی ایئا
 ر هب هل ر هه ستائ م هب  هبوو ر هرو هپشتمانین و باش یاویپ رتووگآ هی ۆب  هسا نیند هچ ایئا
   !؟ هپخرا یاویپ ،آات هد اردنژب هه یشدار هب  هئازادان هب ی هو هئ
 یموآراسید و هئازاد آوردستان ن هئ  هآ  هو هناخات ۆدر هب تان هی هف هلس هف و هئ  هم هئ ایئا
 یهان  هآ !ن؟ هآ هرد هد وا یهراو هژ یالنیپ نۆچ وآراسخوازنمید ر هگ هئ ی هئ !؟ هی هه
 ی هشانین یڕ هپو هئ  هم هئ،بدات نجام هئ  هانڤۆنامر یفتارڕ  هآ ن هد هئ تانۆخ یآان هشرو هد
   . هیزبیح  هفر یآردن هنقبو اوازویج یاڕ ی هو هندخو هن
  
 ناو  هل ر هنو هئ ال هم ر هس  هآرد رشتانه بوو هن  هوئ یآان هست هد هب ۆق هچ یالنیپ  هب ر هه ی هئ
 ؟ هو هن هآ هد هدووبار دام هس ین هگۆب یمژڕ یفتار هڕ ی هتاآ .وت هگمز
  هب كارتپ  هین ییئاسا تانپ ۆب !؟تب تان هرنام هب و ج هنھ هم یو هتاآ ێو هتان هد ر هه ی هتاآ

  هوئ یۆاشكپ ر هه كارتپ موو هه ێو هتان هئ بكات؟ اردنژب هه یشدار هب یست هرب هس و یئازاد
 ؟ هی هو هآلل  هب اوتانچ یر هب ب تب هن كس هآ !؟تب
 انی ،تز هداب ۆخ هرب هس نھاو هت  هب رتووگآ هی  هی هو هئ ت هانیخ ریشنبۆڕ یكان هخ ێر هئ
 !؟آوردستان یرخاآ هس  هتینب تان هو یاپسوو  هی هو هئ ت هانیخ
  هل مان هآ هل هگ ی هۆڕ ارز هه (10)  هل اتریز ینخو  هل  هسوور آانتان هست هد  هی هو هئ ت هانیخ
 ستیو هئ تان هللیم یند هو هژر هب ر هگ هئ، تانۆخ یندآردن هم هو هد و ییند هو هژر هب ناوپ
  ؟ هو هترگآنا هی  هآ هداریئ ردوو هه تانۆخ یرام هم ناوپ  هل ۆب  هسا نیند هچ
 

 و ینشك اسای موو هه و هئ ر هس  هتچب  هی هانڤۆنامر  هفتار هڕ م هئ با  هین  هلیموشك
 ر هس ۆب ،شیئاسا یاآانگز هد ی هییهراو هژ  هالنیپ م هئ یۆه  هب نۆچ  هآ ،ترتان ی هانی هند هگ



 
www.kurdistannet.org 

 17:38 2005-12-6 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

2 

 رتووگآ هی یكندام هئ یرانژآو ق هناح  هب ینخو تر یكجار كۆده  هل رتووگآ هی یاگ هبار
 انیبوون یموآراسید یووڕ ، هرانگ هاوژئا م هئ یست هد  هب تر یكندام هئ ند هچ یندارآردنیبر
  . هیآ هرزار هس ر هه ،ر هه یموآراسید ر هس  هل انیآان هوت انیلماند هس ،آردو ش هڕ
  
  هو تب هد  هور هگ اتریز و تب هد یپس اتریز رتووگآ هی یووڕ تان هن هو هزق  هآار م هب ابنیند  هو
 كستیل چیه نین  هئاماد و ون هتاآ  هآ ننلم هسی هود بن هد یك هخ ناو یون هزق اتریز ش هوئ

   .بكات ڵ هگ هل تان هس هموناف
 
  هندان هس هپنا  هآار م هئ ی هدانیئ  هو هوآچب و هور هگ هب آوردستان ی هكید یآان هارتپ وادارمیه
 یكست هد هب م ه هق موو هه  هل ارمیخواز  هو ،ننرد هس  هب ترتانپخرا رتووگآ هی  هل نایگ هئ ن هبك
 و یی هفر  هب یڕ هباو  هارتپ م هئ  هارید ك هو  هونكچ ،بكات  هواندز  هآار م هئ ی هدانیئ دانژیو  هب

   . هین  هانیاسیس ی هس هموناف
 
 نتآوردستان یتیسا  هل  هكژۆڕ ند هچ اراستنپ و شیئاسا یاآانگز هد ی هالنیپ م هئ ....ینیبت
  هو هتۆب ووب ستۆپآوردستان و


