
  نیشانه ی رزنه گرتنه له ئینسان    ته قه آردن له په نابه ران
ئه وه ڕۆشنه آه به پی ئه وه ی شون و جگای ئیتالیا له ڕووی جوگرافی یه وبۆته هه به ت 

هۆی ئه وه ی ژماره یه آی زۆر له په نابه ران وه ك وستگه یه آی تری ماندوویان آه پی دا 
انه وت بۆ ئاسۆو ئاره زوه ئینسانی یه آانیان بروانن وخاكی تر تده په ڕن و له ووه ده ی

آه له و نوه دا ئاشكرایه آه چه نده له ..له قۆناغی سه فه ری به رده وامیان درژه پبده ن 
ئینسانان بونه ته قوربانی آاره ساته ی یه ك له دوای یه ك،هه ر له شه ڕی مه رگ له گه ڵ 

ی و له گه ڵ یاساونی سه رسنوره آان آه دوای نسانرستانی دژ به ئیده ریا و له گه ڵ هه لپه 
هه موو ماندویه تی یه ك گه ڕاندویانه ته وه سه ر خای سفر و ده بوو بۆگه یشتن به هه موو 
ئه و شتانه له هه په یه آی تردا جاركی تر شه ڕی ئه م مه رگه بكرته وه ،بۆ زۆریک له و 

نارانه دا له م شه ڕی مان و نه مانه دان ڕۆژ له دوای ڕۆژ له ال یه ن ئینسانانه ی آه له و آه 
 .بای ڕاستی توندڕه وه وه نه زه رات و هه وستی نائینسانی هه ست پ ده آرت 

پارتی یه آگرتووی باآوور له )ئه مبرتۆ بوسی(هه ر ئه م نادروستی یه وای آرد له قسه آانی 
ابه ره نایاسایانه دا آه به ڕوو ده آه نه ئیتالیا بیاری ئه وه ئیتالیا له به رامبه ر به و په ن

نه آرن له پش نزیك بونه وه یان له آه ناره آانی ئیتالیا ئه وا )تۆپباران(بدات گه ر بت و 
 )سلفیو برلسكونی(بیاری ده ست آشانه وه ده دات له وه زاره ت آه ئیستا له حكومه ته آه ی 

 بوسی زۆر دگرانی خۆی)آورید دیال سیرا(ه لدوانكی دا بۆ ڕۆژنامه ی پۆستی وه زاری هه یه ،ل
ده ربیوه و داوا له ده سه تدارانی ئیتالی ده آات به بیار دان له سه ر ئه م بۆچونه ی آه 

 تدابمه زرت وتۆپبارانی آۆچبه ران بكر)آه تیبه ی تۆپھاوژی(له سه ر آه ناره آانی ئیتالیا 
 ئه مه ده لت آه گوایه ده سه التی ئیتالی له م ڕگه چاره یه زیاتریان بۆئه م به و ده لیله ی

 آه ئایا  (آۆچبه رانه له به رده مدانه ماوه،هه روه ها ڕۆژنامه آه پرسیاری ئه وه ی ل ده آات 
م بشه رمانه بۆ ئه !)آۆچبه رانه ئافره ت و منانك له وئه مه ڕگه چاره یه؟له آاتكدا به ش

 وه مه ده ت بۆ ئمه ئه وه ی گرنگه ئه وه یه آه آۆتایی به م شه پۆلی آۆچبه رانه بھنین،
بۆ (وه زۆر به توندی ڕه خنه له به شی ده ریایی وپارزه رانی آه ناره آان ده گرت و ده ت 

 توندو داهاتوو ده بت ئه و آه نارو شونانه ی بۆته شونی نایاسایی په نابه ران سنوره آان
گه ر ( آارهنانی هزه،هه روه ها ده تدا باشترین شت بهۆڵ بكرت و له به رامبه ربه وه شت

 )..بت و ئه و تۆپانه له سه ر آه ناره آان دانه نرت من ده ست له آاره آه م ده آشمه وه 
 آی زۆره ڕۆژنامه آه ده ت ئه م بۆچونانه له ده ره نجامی ئه وه وه دروست بوون آه ماوه یه

له نو ده زگا به رپرسه آانی ئیتالیا دا له سه ر آۆچبه ران زۆر قسه و باس آراوه وتا ئیستا 
 .هیچ ڕگه چاره یه آی قه تعی نه دۆزراوه ته وه 



به  هه ربیانویه ك بوترت مه حكومه و ده ره نجامه آه ی )ئه مبرتو بۆسی (ئه م ووتانه ی 
نه قوربانی و گه وره ترین آاره ساتی ئینسانی لوه به رپا آۆمه لكی زۆر له آۆچبه ران ده ب

ده بت،بۆیه خه كی ئازادیخوازو به رگری آه ر له ئازادی یه ئینسانی یه آان ده بت له دژ به  
 هه ر بیارك آه ژیانی ئینسانه آان ده خاته مه ترسی یه وه رابوه ستن و وه می ڕاسته وخۆ

 یان پشنیاركی له و جۆره بده ن و به های ژیانی ئینسانه آان له به رامبه ر هه ر بریارك
 ..له سه روو هه موو به رژه وه ندی یه آانه وه چاوی ل بكرت    
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