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  رمیانی  لۆ گه  باوآی هه ... آه ی دوو ئیداره وه ك گرتنه  بۆ یه ماوه  نه بۆچی آات و ماوه

  
  730لیستی  نگ بدات به  ده ی نیه آوردوستانیش آات وماوه

آورد . آوردوستان مانی حوآمی رژمی دیكتاتۆر له ی آوردوستان و نه آه رینه دوای راپه له
م  آه لبژاردنی یه بۆ هه، ست  ده تی گرته سه رد دهما آو ی رژم نه وه دلخۆش بوو به

مان و  رله نگ دان بۆ دروست بوونی په رۆش بوون بۆ ده په مانی آوردوستان زۆر به رله په
ری سۆزو  وپه ك به موو آوردوستانیه لبژاردن آرا هه هه. آوردوستان دا ی آوردی له ئیداره
مان و  رله په. نگ دان نگ دان بۆده ندی ده لبه  مه  روویان آرده وه خشینه خۆبه
ستان  ده ندامان وآاربه ی ئه زرا زوربه بردنی آاروباری هاوتیان دامه روه بۆبه ئیداره

)  پ د كوی ن ك (وای آوردوستانی  بۆ دل نه له. آان بوون بعسیه آۆنه مووی ئاشكرابوو آه هه
آان  بعسیه آوردوستان له  آردن لهو هاوارآردن بۆ پاك سازیهۆل ل دان  ده ستیان آرد به ده
دا  ره ی شه وماوه ستی پ آرد وله ری برا آوژی ده سال شه3پاش  له وه، آرا م بۆیان نه به
ی دلسۆز  رگه زۆر پشمه تیاچوو وه ها مالی آوردی زاره هه آار هات و آك به  چه موو جۆره هه
آی یاسایی  یه شوه مان به رله په وه.  رتهو دووپا آانی ئه قوربانی ئامانجه آوردوستان بوو به به
 دوو   بوو به ئیداره وه،  آردوه  هیچی بۆ آورد نه م رۆژێ وه آه یه مان له رله  په نده رچه ما هه نه

هیدان و پیاوانی ئاینی و قوتابیان و  ن دایكی شه الیه ر له ستانی شه ول درا وه زۆر هه،  ئیداره
م  به، م ب سود بوو آان به موو قۆناغه مامۆستایانی ههران و رمان ده آاسب آاران وفه

ر  به لكو له ر چاوی آالی آورد به به ك له ش نه وه ستان ئه ریان وه ریكا شه مه ر داوای ئه سه له
ستی آورد  بۆ چاوبه  له وه دوویی مایه ربه  هه  ئیداره مریكا وه ج آردنی داخوازی ئه ج به
 ج  ستی ج به به  و بۆمه ودوو پارته ربۆ قانزاجی ئه م هه آرد به  ئهناو دانیشتنیان ناو به

ی  عسیانه وآورد به ما ئه رۆژگار هات و رژمی دیكتاتۆر نه. تی سكی حزبایه آردنی آاری ته
  و دوو پارته  ئه وه رزیه ربه سه آرد زۆر به ل رژما آاریان ئه گه  له وه رینه دوای راپه له آه

ودوو   ل پرسیاوانی ئه ی و دزی و ه ره شونی به آوردوستان بوو به وه،  وه ۆآردنهشیان ب باوه
مان زۆر  آه له دلسۆزانی گه وه. رژا په ئه سیان نه ری آه ر آاری خۆیان و سه به  له ئیداریه

ا ل رژم د گه ندیان له یوه  په  آه ودوو پارته تی ئه رآردایه سه رانی سه ناویان ئاشكرا آرد له
م بۆ   به وه آار آشایه ستیان له  خرایی ده ندكیان به  هه وه آان فایل چیهناوی   به بوه هه

خشین  رزتریان پ به ی به ر آارووپایه  سه وه رانیانه  گه ودوو پارته داپۆشینی نھنی ئه
دوایی  . ژر پیان وسزادانیان خستیانهآان  فایل چیهآانیان بۆ البردنیان  داواآاری آورده

  ب پرس به رانی آورد به زراسه نی حوآم دامه نجومه ریكا ئه مه ر داوای ئه سه له
  داوایان له وه. آرا دا هیچ بۆآورد نه یه وماوه زراند له ریان دامه آوردوستانیان نونه

دوای  آرد له  هاواریان ئه نگ دان وه ندی ده لبه  مه  روو بكنه آرد آه آوردوستانی ئه
مانی  رله مانی عراق و په رله زراندنی په تی آاتی و دامه اندنی حكومهزر دامه

مانی  رله  په زرا وه ت و دامه بوو حوآمه وه ئه وه ك یه  به وه بنه  ئه ودوو ئیداریه ئه آوردوستان
ی  وه ك گرتنه بۆ یه نگ دان دا وه  ده شداری آردنی آورد له هۆی به  به لبژرا وه عراق هه

  به وه. ست هنا ده  آورسی به70  یمانی آوردوستانی زیاتر له  لیستی هو په یداریهودوو ئ ئه
موو ل  هه وه. ش آرا مانی آوردوستان دابه رله آانی په  آورسیه ودوو پارته ندی ئه زامه ره

ك دوانكیان  یه  له بوون ب جگه)  و آاآه مامه(س وآاری  ی عراق آه  ئیداره پرسراوان له
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مانی عراق و  رله دروست بوونی په و تی عراقی زراندی حوآمه دامه دوای له وه. ب نه
ی  وه ك بوونه  بۆ یهین ده ول ئه رموویان هه م دانیشتنیان فه آه مانی آوردوستان ویه رله په

ستوری نوی  ده نگ دان به  دوای ده  خرایه وه ك بوونه دوای دا یه له. ی آوردوستان ئیداره
ی   زۆرینه  به ره ستوه و ده  ئه نگ دان رۆیشتن وه و ده ره  آوردوستانی به وه دیسانهم  عراق هه

   و آاآه رز مامه ردوو به ند جار هه چه وه.  وه رمایه هه ودووئیداریه م ئه ند آرا به سه نگ په ده
ی آاك  وه رانه  دوای گه وه. ن آه  ئه ودووئیداریه ك بوونی ئه وای آورد باسی یه بۆ دل نه
مان  رله می په ی وه وه  جواب دانه مانی آوردوستان له رله آۆشكی په ی له آه شته گه مسعود له
ی  ی ئیداره وه ك بوونه  بۆیهرمووی رزی فه  به و دوو ئیداریه ك بوونی ئه ی یه باره تاران له

ر  گه ئه  وه وه گرته ئه ك  یه م زوانه  به نوانماندا ئینشا الله  له ماوه ی وانه آوردوستان آشه
  رۆژنامه م له بهم؟  آه و هۆآانی ئاشكرا ئه م جگایه  ئه وه بوو خۆم دمه تن نه رێ آه
ی  وه ك بوونه بۆیهرمووی  الل آاك مسعود فه رز آاك مسعود ومام جه ردووبه آی هه وانیه

آان ماندا  موو آاره  هه ن لهنگی ك ده  یه ئمه  وه هیچ گیرو گرفتكی وانیه   ئمه آه دووئیداره
موو  لبژاردن هه بۆ هه  له ر آورتی ماوه به له ی عراق وه وه ره ده مانی عراق و له رله په له

ك   یه آه دان دووئیداره نگ  دوای ده  انشالله  وه رخان آردوه  ته وه آاتمان بۆ ئه
آات و   بۆچیل وهاوار بكاتك ب مووآوردوستانیه  هه پویسه وه؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!! وه گرته ئه

نگ   ده مان نیه ش آات وماوه ئمه ی آوردوستان وه آه ی دووئیداره وه ك گرتنه  بۆیه نیه ماوه
زان دوای  آوردوستان ئه م آوردی دلسۆزبه رجه  سه وه. 730   لیستی ژماره ین به بده
  م دوو پارته ئهی چوارسال  مانی عراق بۆماوه رله وپهتی عراق  زراندی حكومه دامه
ی  ی دووئیداره وه آگرتنه یه  بۆیه وه، ر ماوه جه له آیان نیه آوردوستان هیچ داواآاریه له

  آی بوو؟ ره هۆی سه س ر به نگ دانل له آوردوستان دوا خرابۆ دوای ده
  
ست  رنامن وده ماوه جه وا هیچ ئیشیان به ست هنا ئه ده ر آورد آورسی زۆری به گه  ئه-1
ر خۆیان و  سه آوردوستان به ماون له ی آه وی و زارانه وزه آردنی ئه ش  دابه  به وه نه هآ ئه
 بۆ  رخان آراوه ی بۆیان ته و پارانه آوردوستان وئه  الدانی سامانی وه. س وآاریان دا آه
ر  و به مه ك له یه ك ماوه وه آانی جیھان لی آورد بۆ خۆیان و ناردنیان بۆ بانقه گه
رآراو  ده ر آسه ی ئاشكرای آرد یه ره رمان به وفه ك دۆر گیرا و ئه  جانتایه خانه فرۆآه له

  ؟ وه وه ژر ل آۆلینه چوه
  
ك   وه وه منته روا ئه  هه آه وا دوو ئیداره هنا ئه ست نه ده ر آورد آورسی زۆریان به گه  ئه-2

توانم بلم  ئه  وه وه مننه روا ئه  ههوا  ئه فتاریان آردوه ر ره وبه مه چۆن له ردوو الیان برا هه
  . ماوه ستا نه ده لی تریان له هه زانن آه  باش ئه چونكه ن بۆخۆیان ده ول ئه زیاتر هه

  
  ر به آاك مسعود هه  آه یه وه ئه ی ن كت  نسبه  ش به وه  ئه مووی گرنگ تره هه  له م خاله  ئه-3

ی  وه رازی نابن به وه   فهپ د آارۆآی  سه آه.  وه منته رمی آوردوستان ئه هه رۆآی سه
موو  هه ب له التی هه سه  پ د ك ده1975 پش سانی  وه رته موو آوردوستان بگه هه

آوردوستان بن و هیچ  ت له سه م ده پارتكی آه ك وانیش وه آوردوستان دا ئه
  ب؟؟؟؟؟ آیان نه خۆییه ربه سه


