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  د مه حمود محه لی مه عه...  یاخود قوڕ پوانه،  ماو بادانه  یان سه23-12

  
چی  آه،  وه چۆته  بیرنه آان خۆیان له نغالكردنه هشتا ئه، شتا ساڵ آان دوای هه نه رمه ئه

مان  رله و په مان بۆ ئه رله م په وان له ئه،  یاد آرد آانیانمان له  ساڵ ئسكه17   به ئمه
ڵ وتك  گه ی له ر ڕۆژه تورآیاش هه، یان آه له رمی ناسینی جینۆسایدی گه فه بۆ به  ڕیانه شه

توانن بن  ده، آان جویده ر ئه آان و ئه ربه ردۆغان و ئه خۆ ئه،  م دۆزه ر ئه سه دات له تكی ده
ریان  ده  ریش وت به ك تایله  وه نه، بن دام توشی زیندان ده ك سه  وه نه،  مانكردووه  نه ئمه
نفال و  ر واقعی پش ئه  سه  بگاته وه ی لكۆینه  سبه یه یان هه وه م ترسی ئه به، ن آه ده

 دوای خاآی  به، ون آان بكه بووی زیانه ره آان و قه  دوای میراتی مردووه به، آانیان قآرنه
  . ون رباوان بكه تی دزراوو خونی سه روه تریك آراو سه ته
رمی ناسینی جینۆسایدآردنی   فه  به دادگایی ئانرات به،  بوو وه  نابینی ئه وهوم پ ی خه وه ئه
ی  وه ئه،  تری دیكه وره ڕی گه دامان نا بوو بۆ شه، مان دادگا آۆتایی بت  هه لی آورد له گه

ر وا  گه  ئه چونكه،  یه مه  ئه یمان بۆی نییه  و ئاماده وه آردۆته ل بیرمان ل نه ك گه هشتا وه
آانمان  و دۆآۆمنته گه  دۆآۆمنت آردنی به و به وه ری لكۆینه نته بوایا ئستا سه ده،  ییهن

شار و  دان موسته سه:  نموونه، دا بكرابایا  گه یان له وه تاوانبارانی آورد لكۆینه، بوایا هه
یان  آه ر یه هه،  آوردستان  له یه مان هه به و فایلداری قه وره  گه وره عسی گه زیر و به  وه آۆنه

  . آان ساته  دۆآۆمنت آردنی آاره  به شكن له به،  ك زانیاریان الیه دنیایه
یی پیرۆز  ل هشتا ئاماده ك گه  وه آه چت دیارییه رده  مانگ بۆمان ده23ی  وه  ئه واته آه

  آورد بدات آهر جینۆسایدآردنی  سه ر دادگا بیار له گه  بوای من ئه به،  آردنیمان نییه
ندین   چه آان به نه رمه ی ئه وه ئه،  فیدرای آوردستان  له متر نییه هیچ آه،  پی ت قایله وزاره
   به ر سینی ڕازاوه سه  له ئمه، نجامیان دا  ئه یان ساه وڵ و آۆششی ده ر و هه نته سه
 12-23  له،  چاك- بجه ه ندی هه ندی و ناوه  دسۆزانی هۆه وكی ساڵ و نیوی گروپك له هه
آی   یه ك به  یه آات به آراوی خۆی ده  ئاماده  به وه دوای ئه، گرین ری ده  الهای وه له
  وینه  بكه و بیاره  بۆ ئه توخوا مافی خۆمان نییه. وروپا مانانی وتانی جیھان و ئه رله په
 نوان  له،  مانگ23و  ن و ئوهواتا م آه،  قوڕ پوان وینه ش بوو بكه وانه ر پچه گه ئه، ما سه
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