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   ال زاده ئیبراهیم مه ... تی چاك ری پ هیممه نگه موومان بچینه سه با هه
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بجه  ه ری هه نته س بكرێ پویسته پیرۆزبایی له سه آه ی پیرۆزبایی له وه ر له ت به به هه
بۆیه له . ت به دادگایی آردنی فرانس فان ئانرات باره یان سه وڵ و آۆششه  ههو ین بۆ ئه بكه

هیدان و تكای  س و آاری شه  و آه بجه ه ری هه نته وه پیرۆزبایی خۆم له سه ناخی دمه
  . م آه لی آوردستان ده گه
یان بینی و  آه مه رهه مۆ به سا ئه ك پی هه بجه به پله یه ه ری هه نته ی سه رآه و ئه ئه

ی  پاند و پۆسه سهندیدا  ر بازرگانی هۆه سه ی به سا15زیندانی  دادگای الهای
ددام و  آانی سه ت ناساندنی تاوانه به هه. زی ناساند گه آو پاآتاوی ڕه آیمیابارانیشی وه

دگایی آان بۆ دا  گرنگه ره آك له دۆآومنته هه بته یه زی ده گه آو پاآتاوی ڕه ی وه آه ڕژمه
  . عس رانی ڕژمی به و بۆ تاوانبارآردنی سه آی پته یه گردنی ڕژمی ڕوخاو و بناغه

زاران  به هه، نھاخ ر له ده ۆشهر لوی آوردستانیانی تك وته سه ی آه ی ئۆخه مۆ بزه ئه
كی آورددا  آانی خه و جوانهر ڕووه ئاڵ  سه ری آوردستان به رتاسه فرمسكی خۆشی له سه

كی آوردستان به گشتی و  وی بۆ خه عنه  ئیعتیباری مه  بك لهی وه ڕانه وای گه. بارین
  . تی آان به تایبه ربانیهقو
تریشی  وره نگاوی گه مان هه آه له تی دسۆزانی گه به هیممه، م بوو آه نگاوی یه مه هه ئه
نفالچیانی دژه آورد  بت ب ویژدانی ئه ده، ر ویژدانی دونیا زیندوو بت گه ئه. دوادا دن به
  . ی بكات تایه شی تاهه زار بكات و ڕوڕه رمه شه
دار و  تمه رتاپای سیاسه نگاوه ببته گوڕوتینكی به هز بۆ سه و هه ی ئه و ئومده به
باتی یاسایی و سیاسی  ی خه وه آانی پشه ره نگه سهنو دارانی آوردستان بۆ چوونه  رمایه سه
  . لی آوردستان ی گه   ناساندنی آشهوا به ڕهمان بۆ  آه له گه

  .... دوباره پیرۆز
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