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  سريوان بابانسريوان بابان.... .... وتةيةك لة نؤرنبصرطةوة بؤ كاك ئةنوةر أةشيد وتةيةك لة نؤرنبصرطةوة بؤ كاك ئةنوةر أةشيد 
  

   له سایتی آوردوستان پۆست دایقای گه ڕیانســـــتیپی مۆبه ڕزتان بابه تكتان له ژر ناوی 
  پویسته ســـــــه ره تا بم آه م یان زۆر هیچ په یوه ندیه آم به و . بو آردبووه وه

  ایه تحاك له شـــاری نۆرنبرگ وه به گشتی ــته نھا وه آوردك و شمه ســــه له یه وه نیه 
  بابه ته آه ی به ڕزیشتان دوور به دوور وه ك زۆربه ی آوردستانیانی دانیشتووی ئه م

  ،  به م به هیچ شوه یه ك من له و بابه ته نادوم و آاری من نیه، شاره ئاگادا رم
  و جگه ی  من ته نھا یه ك خاڵ نیگه رانی آردم له آۆی بابه ته آه ی به ڕیزتاندا

. وه م دا نه وه یه بۆ من ئه ویش ئه م دوو دو نیوه یه آه له بابه ته آه تاندا آۆپیم آردووه

 
  ئه ندامانیله الیه ن  به ده ر له وه ی آه گروپـی میوسیكی گه ڕیان وه ك من ئاگادار بم 

له الیه ن خه ــــكیشه وه به و په ڕی بایه خه ه روه ها وه هآوردستانیه آه وه  دوو پارتههه ر
وه هه روه ها ڕزی شـایسته شــیان لـــ گــــیراوه آه بگوومان شــیاووی هه موو ه یرآراون ــوه س

   .ڕزكن
ئنجا بمه سه ر ڕوداوی ناخۆش به ڕاستی شه وی ئاهه نگه آه تاآه ڕووداو آه زۆر گچكه بوو 

 ئاهه نگه آه دا وه له به ر ده رگای هاتنه ژوره وه میوانك آه دانیشتووی ڕویدا له نیووه ی
به رپرسانی هۆ له آه به باشیان بۆیه ت بوو ــــشاری نۆرنبرگ یش نه بوو آه مك مه س

  زانیبوو آه چیتر له وێ نه منت داوایان لكردبوو آه هۆ له آه جبھت 
 نگه ده نگ بوو به م ڕاست آاره آه وا نه بوو آه وه ك  نه ختك ده،  ڕازی نه بوو وبه م ئه

  ، له سه ره وه هاتووه چه ندین ڕووداوی ناخۆش و ناهونه ری
اتك دووای ئه وه بۆ چه ند سمن به و شوه یه ش ده یسه لمنم آه زۆر ڕووداوكی ساده بوو 

ه ئاهه نگه آه دا و  به هاووآاری گرووپی به ڕز درژه ی بمه حمود محه مه دهونه رمه ند 
آاتكیش پۆلیس له گه ڵ به رپرسانی ئاهه نگه آه هاتنه ناو هۆه آه وه بینیان گشت به 

  لبووردنیان ئاهه نگن و هه په ڕآ به رده وامه داوایشادی گوێ بیستی 
په ڕی   وه ئا هه نگیش تا دره نگانی شه و به رده وام بوو به وهۆ ه آه یان ج ه آردو 

ه  وه آه پش آۆتایی هو نه رمه ندی خۆ شه ویست ته نیا ئاره ب و گرووپه آه ی گخۆشیه
ه ره ڕای ماندوو بونیان آه له ڕگایه آی دووره وه هاتبوون تووانیان ــ هۆ ه آه وه سیشتنه ناو

تادره نگی شــــه و ئاهه نگی بۆ ڕازندینه وه آه خۆشــیه آه مان بۆ بكه ن به سه د ئه وه نده 
 وه ده بت بلم به ش به حای خۆم هه ر دوو گرووپه آه و ڕكخه ری گه شته آه شیان لره

   .جوانترین دیاریان بۆ ئمه ی غه ریب ناردبوو هه ربژین
  

زۆر گرنگه به المه وه آه بم بۆچ من ئه م ڕوون آردنه وه یه م نووسی خۆده متووانی به ئیمه 
   .آاك ئه نوه ر بگه یه نمیلك یان به ته له فوون به به ڕز 

1 



www.kurdistannet.org 
 9:39 2005-4-16بةكايت ناوةندي ئةوروثا 

  
آۆمه ه ی آولتوری له شتوتگارت زۆر چاالآن و آاری باشیان  له به ر ئه وه ی من ئاگادارم آه

 مه زنه آه ی آه بۆبۆ آوردانی ئه و شاره آردوه آه نمونه شیان زۆره له وانه سیمیناره 
زۆربه ی شاره آانی ئه ساز آرابوو له  عه بدوو په شــــویری گه وره مان حه زره تی عاش

مانیاوه آوردان ئاماده ی بوون هه روه ها له م دوواییه شدا دوو ئه ندامی له خۆ بووردویان 
بوو بۆ به شداری له سیمینارك آه تایبه ت بوو به  آاوه یارهاتن بۆ نۆرنبرگ یه آكیان کاك 

ا هه مان ســـیمینار له چه ند زانیاریه ك بۆ په نابه رانی آورد آه ئه وان زۆر هه ویان د
شـــــــــتوتگارت بۆ هاو زمــــــانیان ســازبكرت آه ئه مه ده یـــســـه لمنت آه چه ند به ته نگ 

   .و چه ندیش جه ماوه ریان هه یهخه كی ئه و شاره وه دن 
 وا هه ست بكه ن آه هه ر له و ڕووانگه یه وه نابت آوردوستانیانی دانیشتووی شتوتگارت

وا ب به ه آانیان له نۆرنبرگ بوونه ته هۆی ئه وه ی آه له دیتنی آۆنسرتكی ینهاونیشتما
 بۆ ئه وه ی ئه و هه سته درووست نه بت الی هیچ آه سك گووایه آوردانی ، ش بوون

بۆ  ،  ئاخر لره ئمه ی آورد زۆر دیارین چه ندین پۆژه ی آوردی هه یه، نۆرنبرگ ئاژاوه چین
   .لره ئاهه نگ و شایی نه آرت گشتی ب آشه و گرفتنه نیه 

من هیوام بوو له ری آاك آاوه یار ه وه هاریكاری یه ك بین بۆ زۆر شت آه ئستاشی له ســــــه 
   .ر بت هه ر هه مان هیوام هه یه

ه ـــــــــــــــ آورد ل رله مژه پۆژه ی نوسینه وه ی نامیلكه یه آم به ده سته وه یه له ســــهمن 
گه لك سـوپاس بۆ آاك ، آه مته رخه م بووم له ته واو آردن و بوآردنه وه ی ، نۆرنبرگ دا

ئه نوه ر آه به ئاگای هنامه وه ئه و ئه رآه به ج بھنم بۆ یه لره وه ده م به م زووانه 
   .ده ستی پ ده آه م و به شوه ی به ش به ش بووی ده آه مه وه

ه م هیوادارم آۆمه له و آاك ئه نوه ر به رده وام بن له داآۆآی آردینان له مافی آۆتایی ووت
   نگه رتانجه ماوه ره آه شیان وه تكایه ئه م بابه ته شم واتان ل نه آات سهوخۆیان 

ته نھا   بگرن وه ڕاشی ده گه یه نم له نوســـین و پیت به پیت ی ئه م بابه تهالیه آی ترله 
   وه من ئه ندامی هیچ پارتك یان ركخراوكی آوردستان نیم خۆم به رپرسیارم

  ته نھا نونه ری گه لی خۆمم له ناو ئه نجومه نی شاره وانی بگانه له م شاره دا وه له و
   .له نزیكه وه ئاگاداربوومله نوان پۆلیس و ئه و آه سه داڕوداوه شدا وه ك وه رگك 

   ........ئتر هه ربژین بۆ خزمه تی گه ل
  

  /ن بابان اسیرو 
  نۆرنبرگ ئه ندامی ئه نجومه نی شاره وانی له 
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