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  ڕ پیرۆززاده باوه ...  ی ئۆتۆمۆبیل- رۆش عدو په سه
آی پ بدرت  یه  زیفه وه ناآرت وه تاییه آه له رووی یاساییه ره شی سه رچووی شه رۆش ده عدو په سه

آتیی  ری له ناو یه نگه  سه1999ی سای  وه م پاش ئه به، ری گشتی بت به ڕوه ی به آه آه پله
به بیاركی نچیرڤان ، وه ن بۆ ناو پارتی دیموآراتی آوردستانی عیراق گواستهنیشتمانیی آوردستا
ند رۆژی  له چه، ولر تی رۆشنبیری هه زاره ت له وه آاله یاندن به وه ری راگه به ڕوه بارزانی بووه به

م  به، اندراوهآتیی له شونی د ر به لیستی یه ركی سه به ڕوه و به رۆش الدراوه عدو په رابردوودا سه
ر بوو دوو ئۆتۆمبلی  به ڕوه ی به و آاته عدو ئه سه، وه ڕاندۆته گه تی نه زاره آانی وه تا ئستا ئۆتۆمبله

آی به آاروباری  ندیه یوه  ی آوڕی آه هیچ به په- آیش له الی گۆران یه دانه، آك الی خۆی له البوو یه
  . بوو وه نه ته زاره وه

ی  وه  پاش ئه1980سای ، رانی آورده آتی نووسه ولری یه رۆآی لقی هه عدو؛ سه هبۆ زانیاریتان س
آتیی نیشتمانیی آوردستان  آانی یه ندی به ناوچه ئازادآراوه یوه گیرسا په  ئیران هه-ڕی عیراق شه
ی آه  وانه موو ئه س بۆ هه و آاته شرآۆ بكه ئه، وه عس بووه سلیم به رژمی به  ته1985سای ، آرد
ی ) فرین نه (دا شیعری م شیعره می ئه عدو له وه ی نووسی و سه) ت فره نه (وه شیعری بوونه سلیم ده ته

تی خسته  زی جاشایه وه آاغه سلیم بووه آه ته، آرد آانی ده رآرده و سه رگه فرینی له پشمه نووسی آه نه
آتیی  ندی به یه یوه ڕین په دوای راپه، آان جاش بوو یه ) ردی گه (وجی بزانم له الی فهگیرفانی آه وا

مانی  رله آانی په بژاردنه بۆ هه، ی آوردستانی نوێ رانی رۆژنامه ی نووسه سته ندامی ده وه و بووه ئه آرده
 دوای  له، ر لیستی حزبی سۆسیالیستی آوردستان خۆی آاندید آرد  له سه1992آوردستان سای 

م  به، پارتی آرد) ولر هه (ندی به لقی دووی یوه رانه بوو آه په و نووسه  له، وه  شومه31/8/1996
ی  آه تیه یایه)  پارتی (ی به ئاشكرا و رۆژه نارد تا ئه ی بۆ ده وام مووچه رده وه به یه له سلمانی، آتیی یه
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