
  خۆشی له ناو ژنانی آورددا ی نه وه  بوآردنهیان مجاره ئه
آچه خوندآاری آوردی )  15(وای مانگرتنی  هه29/1/2003وتی  چاپی تاران ڕكه) ابانتخ(ی  مهڕۆژنا

و  وه  مانگ له10ی   ناسراوه نه خۆشیه و نه آانی ئه م آچانه قوربانیه م له ڕاستیدا ئه به. وه بوآرده
  وه شتدا بویكرده رده ی سه ئابادی ناوچه تی آۆماری ئسالمی ئرانن آه له ئاوایی ئیسالم پشی حكومه

  یان شه ڕه تدارانی ئرانیش هه سه ن وده ستنیشانبكه آه ده خۆشیه یانتوانیوه نه آه نه آانی ناوچه پزیشكه
س  یان بۆ هیچ آه آه خۆشیه هیچ جۆرك باس له نه ناب به آه آردووه آه كی ناوچه آان وخه خۆشه له نه

 و رن ردا بگه سه دوای چاره  آه بهآه خۆیان ناچار بوون كی ناوچه م خه به. ن  ك بكه یه  ڕۆژنامهو
م آچه  وتووه آه ئه رآه نجامدا ده غدا ، له ئه وه چوون بۆ به هوش ننه آوردستانی عراق له یه گهخۆیان ب

  .مانیه  آه ئه رزیه ان لدراوه و دهری ی ئكسپایه رزی سورژه آوردانه ده
وه ، ئازاری گورچیله ، سستبوونی  ست ، ڕشانه وآردنی ده  له هه خۆشییه بریتیه م نه آانی ئه نیشانه
م  ن ئه ستانی آۆماری ئیسالمی ئه ده تاآووئستا آاربه. وه  آانی پ ، الڵ بوون ، قژڕوتانه ماسولكه

ندكی  ڕاوآ بوون، هه و تووشی ده یه بۆیه وایان ل هاتووه آانیان هه ی وانه وه آوردانه تاقیكردنه آچه
  قوتابخانهو  وه یخواردنهیان وتۆڕی ئاو آه آانی شاره جاده آۆن ویوه داوای قیرتاوآردن ن ئه تریان ئه

ست  ده به  مانگه10وه  م آچانه ئه ئه. خۆیانكردووه  وایان له آه كی ناوچه وآار وخه س فیتی آه  بهن آه ده
آی تری  خۆشیه ی نهاو ر له ئستا هه ك به یه   ماوهBBCها ڕادیۆی  روه هه. نانن  وه ئه خۆشیه م نه ئه

ت  ت له له: آانی بریتی بوون له وه آه نیشانه ی قوروه وبیجاری آوردستانی ئراندا بوآرده له ناوچه
آانیان  ربازیه  سه موو شوازه رانی آوردستان هه  دیاره داگیرآه.ی قژ  هو سته ، ڕووتانه بوونی گۆشتی جه

 آیمیاباران فریس، تریك ، ته عریب، ته  تهرآردن و ده، ر  لی آورد گرته به وتانی گه تی آردن و فه بۆ دژایه
اره دژه م آ  بۆ ئهنا  مۆ په  ئهآانیان بۆیه رامه گوه نه مه  بگهیتوانیان  نهسوتاندنی آوردستان

آانمان و خوشك ودایكمان  تی تورآیا ژنه وه   دهوه  نه آه خۆشی له ناوماندا بو ده ن ونه به ئینسانیانه ده
  . وه آاته  خوشك ودایكماندا بو ده آانمان خۆشی له ناو ژنه آات ، آۆماری ئیسالمی ئران نه زۆك ئه نه

له ال پیرۆزه شگرك ب هیچ پاشگروپ ۆڤتان به خۆتان مری قسه ی آه به وانه ی ئه مرۆڤ دۆستان ئه
   . !؟ ب ی ئوه م گوی له نوزه ئاسته وه آورد به وێ چ شتكی تر دژی آورد بكرێ بۆ ئه تانه ئه

  بدول ردی عه هه
   رویج نه
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