
www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 26-9-2005 1:47 

  
  قادر نادر قادر نادر ... ... دات؟ دات؟   ک دهک ده  یهیه  رزیه چ وا نهرزیه چ وا نه  باتی مهباتی مه  کانی خهکانی خه  زموونهزموونه  ئهئه
  

هه موو  دی، ه آانه وهیگیرانی ئۆج ئاالن و نیشاندانی له که ناه کانی ئاسمانی دوای تاوانی
  ساه گه لی کورد 6 اتر لهیبۆ ز، دوای ئه و ڕ وو داوه، کوردی ته نگ و غه مبار کرد

 ماڵ ئاوایی یه کجاره کی ژنه به ئه ندازه ی، ک ده ر نه بیوهغه مباری بۆ هیچ که سئ
 ) مه رزیه ی فه ریقی ( سه رکرده ی ماندوو نه ناس

شه قامی کوردی و  یه کهیئه و هۆ کاره چ، ئه مه ش ده بت هه وئسته یه کی به را مبه ر بکه ین
به ، ری له سه ر بنوسرتده زگاکانی ڕاگه یاندنه آاندا ده یان و سه دان نوسینی هه مه جۆ له

که چی زۆر ، تۆ مار بکات هی که سک بتوانت ئه و خۆ شه ویستی؟رنامه ی له سه ر ئاماده بكرت
به و هه موو ، ببن به خۆ شه ویستی میلله ت نه توانن، پارته سیسیه کانی کوردستان سه رکرده ی
  . هه یانه و پاره یه ی ده سه ت
 -:ستیشه وۆخ آرد به مه رزیه ی ئه وه ی

 لره وه  به م تاوان، یهی بوون به حزبی تاوان ن: هه ڵ بژاردنی به ره ی گه ل-1 
 یان له ، پارت ببینت و بده نگ بت پارت هه ه و تاوانی ندا می ئه که ده ست پئ ده کات که

 . گه ڵ ئش و ئازاری گه ل نه ژت
بوو به ، ده ژیا چوار پارچه ی آوردستانهه ر  مه رزیه به هۆی ئه وه ی له گه ڵ ئازه ره کانی

 . مولکی گه ل و پله و ده سه ت و پاره ی هه ڵ نه بژارد
 بۆ سه ربه خۆیی کوردستان و هیخه باتی مه رزی: کوردستانی بوون به پراکتیک. 2

رآه یه تی خۆی دا سنووری دگیله ڕووی که سا،  یه کگرتنه وه ی نیشتمانه داگیرکراوه که ی بوو
 بوایه وه ک ئرانچتی یان بیری كهیئه گه ر هه ڵ گری بیرکی د. ه ش کردبۆوهڕ رانی

 . ده کرد كه ی بۆیهه ڵ سه نگاندنکی د ئه وا،  خوود موو ختاری
 :مه یدانی بوون له خه بات دا-3

ه چ سه رکرده یه ک بوو بۆ خۆ یبا ش ده زانن مه رزی، ژیا بوون هه موو ئه وانه ی له گه یدا
 . شاندان و کاری جه ماوه رینی
 کۆ مه ک نموو نه ی ژنی :له یه کسانی ژن و پیاو  دا کۆ کی که رکی راست گۆو وا قیعی بوو-4

کاتک ده سه  تداران ئاوڕیان لئ دانه وه  به م، ده کرد کوردمان هه یه که خه باتیان بۆ ئه وه
اندنکی واقیعی به دوای مه سه له ی ژنانه  یان زۆریان دوور له هه سه نگ؟بوون به ڕۆله ی پارت

 به  م ئه و باش د ه رکی به وه کردبوو نه مانی ، بوون وه
به ، چه وساندنه وه ی نیشتمانی به شکی زۆر له ئازاره کانی سه ر ژنانی کورد که م ده کاته وه

 . ووست ناکاتدر ڕزگاری کوردستان یه کسانی نوان ژن و پیاو م ئه وه شی ال ڕ وون بوو که
ه له که ناه کانی ڕاگه یاندنه آانه وه نه بینین هه ر ی هیچ ڕ ۆ ژک نی:هوونه ری ڕه سه ن. 5

شوازی جۆراو جۆری سه مایان پئ ده که ن و به جلی  گۆرانی بژه کۆ مه لک کچ کۆ ده کاته به
، ک سه یریان بکاتبه کوو زۆر ترین خه ، له سه ر شاشه کان به خه ک پیشان ده ده ن تایبه ت

مه رزیه به جله ، ) ن به وانه درووست نابت به م هۆنه ری ڕه سه، من نام ئه مه هه ه یه(
ه کانی له خانه ی یتوانی گۆرانی، به و شیعرو مۆسیقایانه ی هه ی ده بژارد جوانه کانی کوردی و

 . هوونه ری ره سه ن دابنئت
دوور له خۆ ، ه گه ر مرۆف جه نده ساکار و قسه خۆش بتمه رزیه ده ری خست ئ:ساده یی مرۆف. 6

 . بگره ده بیت به خۆ شه ویستی گه ل، ئه وا نه ک له پله ی نایته خواره، به زل زانی
 . به ئ ئه و سیمایانه ی مه رزیه بوو به و مه رزیه

  به م ئه وانه ی هه ڵ په رستن و به دوای پاره و ده سه ت ده که ون و ده بن به
 . نابن به خۆشه ویستی گه ل، ان هه بتییپوول پایه و چه نده پله و، ده روشی پارت
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