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  د د   مهمه  حمود محهحمود محه  لی مهلی مه  عهعه. . . . . . !!  وایهوایه  ربانك و دوو ههربانك و دوو هه  آتی قوتابیانی آوردستان سهآتی قوتابیانی آوردستان سه  بۆ یهبۆ یه

  ند  هۆه9- 13
آتی قوتابیانی آوردستان  یه

 ،هید ی شه بجه ه لقی هه
مۆ خۆپیشاندانكی  ئه

م  رده یان بۆ به همنانه
مانی آوردستان ڕك  رله په

 بۆخۆیان  نده رچه  هه،خست
مانی  رله ن پهزان چاك ده

ست   ده سزمان هیچی به به
و  جكردنی ئه  جبه، نییه

وان الی  ی ئه داواآارییانه
 ، یه زنه ستانی خه ده آلیل به

 دوآان و  رییان له سه چاره
مانی  رله ك په  نه چۆنه قه
یان  بۆ نه. ولر سزمانی ه به

  .  بجه ه كی هه  داواآاری خهك  نه،ی خۆیان آرد  یان داوای زیادآردنی مووچه80بیست 
   چونكه،  ڕازی بوونه نده وه وان به  ئه  دیاره،میشن  زۆر آه كه وان به ك ڕه  بوای من نه آان به داخوازه

س و آاری  شی بۆ آه نده وه تی خۆیدا ئه تدارییه سه آانی ده  ناوچه  پارتكن له ر به زانن سه خۆیان ده
. ن ی قوربانییان داوا بكه آانی پاشماوه واوی داواآارییه  ته یبه  پیان عه ۆیه ب، آردووه قوربانییان نه

  . بردرا الر ده ردی آه  ده  به  بووایه وه ست خۆیانه  ده  به بجه ه ر هه گه ئه
 ، وه نه آه آان ینك بو ده آان ناوچه رییه ماوه  جه وای چاالآییه  سلمانی هه وانی پارتی له ڕۆژنامه

  . ن آه یدان ده سیر مه فزیۆنی ئازادی حه له دین ته الحه  زانكۆی سه م له به
ند  ی چه وه  آردنه، وه  زانكۆی تدا بكرته، پارزگا  ببت به بجه ه هه: ران داواآارن خۆپیشانده
رآردنی بیارك   ده، دروستكردنی پارك، و1988واری بۆردومانی  هشتنی شونه  نه،ك یه قوتابخانه

ی  رماه  ده، ڕژمی آۆن  به آی آیمیاوییان داوه ی چه و آۆمپانییایانه ۆ ئاشكراآردنی ناوی ئهب
  بجه ه  هه لی آیمیاوی له  عه، وه آان بكرته زگا ڕۆشنبیرییه  لقی دام و ده،قوتابییان زیاد بكرت

  . . . . دادگایی بكرت
ر   هه، دابین بكرت بجه ه ری هه ماوه  جه بۆ  پویسته تایترین مافن آه ره موو سه  هه مانه ئه
  له.  ببت م داواآارییانه  گومان له تی آوردی تازه تدارییه سه ده  ساڵ له14 دوای  زاریشه رمه شه

  . آرت  نه وه آانه ییه بجه ه و هه بجه ه  ناو هه ما به آاتكدا دزی دنیا نه
آان برای  بت جت بۆ ڕاپۆرته  ده وه خۆیه  بگرت له م داواآارییانه ی گوێ له وه  ئه نده رچه  هه

  . ورامی بكشت نووس ئیبراهیم هه ڕۆژنامه
آتی قوتابییان  ر خوودی یه ندی ڕۆشنبیری هه ی ناوه وه ك آردنه  وه و داواآارییانه ندك له م هه به
ی  آان ناوچه نگ آینه جی دهر  خه  له، متره لك آه ی گه وه رجی آردنه  خۆ خه، وه توانت بیكاته ده
  . نی ده ی مه گه ی آۆمه م ڕكخراوه بژاردنی خودی ئه می هه رده ی سه بجه ه هه
؟ خۆ  بجه ه كی شاری هه تكردنی خه  خزمه آات له می ده رخه مته تی سلمانی آه ر حكوومه گه  ئه
 خوارزا با چاوی خاۆی ،ز  گه وه رز و ئه  عه وه ؟ ئه گرتووه ولری نه تی هه ستی حكوومه س ده آه
  . ربكات ده

   تا شار له، دابین بكات بجه ه وانی هه ڕك بۆ شاره مپه ند ده ن با چه ولر بكه تی هه  حكوومه داوا له
 با ،ن  خنكان ڕزگار بكه ی له آه كه  ئاوكی بۆ ڕاآشن تا خه ند بۆڕییه چه.  وه آانی پاك بكاته زبدانه

  .  عسكییان پ آیووه مك یان جاش فایل یان جاش به ه وابزانن جاش قه
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   له،م تان بكه وه رزی ئه دا عه وت لره مه  ده،آی آیمیاوی  ناوی آۆمپانیاآانی چه ت به باره سه
  ی ئوه نه و الیه زانن ئه  ده،آرت نرات دادگایی ده رگ فرانس ڤان ئه  بازرگانی مه نده هۆه
تیش  ی تایبه  نامه  به  آه،آرد ی نه و دادگاییه آی ئه ك فلسیش آۆمه  یه ن به آه تی ده رایه نونه

  وت خۆیان به سزمانی آوردستان ده مانی به رله  په  چیتان له چما ئیتر ئوه! داوایان لكرا
 ناو   له  باشتره وه نه آۆ بكه)  یه ست پولی نامه به مه (پول. ن ریك بكه  خه وه ی ناویانه وه آۆآردنه
  . آۆمپانیا
آتی  هیوادارم یه:  یه وه ی خواره مه  ئه  آه وه مه دا بكه گه تان له تكی دیكه وت بابه مه ئستا ده

نگ  ر ده  هه، زۆر نزیكن وه مانه رله گای په  باره  له تووش آه و داره وه سه قوتابیانی آوردستان لقی بنه
شن  آانی خۆیان خۆپیشاندانی هاوچه  ناوچه  له،چت  تك دهمان رله ی په وه  آۆبونه وه نه رز بكه به

ی  و پاشماوه كی ئاواره  خه بجه ه ك هه ش وه م ئۆردووگایانه ئه. مان رله م په رده ن بۆ به ساز بده
 پارك و   نه،رنت نته  ئه  نه،ندی ڕۆشنبیری  ناوه  نه،  پارآییان تدایه نه. ژت نفالیان تدا ده ئه

  .  تیایاندا نابینیت واری ژیانه ی شونه وه ئه. . . ی ڕۆشنبیریشانۆو هۆ
ر  به آان له نای ڕیكه په و له نجه ر گه  هه، ئاسمانا  به  چووه رزبدانه  هه، وه چته ش ده  ڕه ر چكاوه هه

. او الف آپارچه  یه بت به  ده، ی آاترینا لی داوه  زستانان ده،ن آه و س ڕسكان ئه بكاری دامه
  . بت ر هه گه  بۆ خۆی ئه مكه نه هه  جه م شونانه  ژیان له، وه  دوره م له نازانم چۆن بۆتان باس بكه

و   ئه،آك ناآرن ی قوربانییان تا ئستا هیچ آۆمه  پاشماوه م ئۆردوگایانه  له،موو ناخۆشتر  هه  له
  بجه ه  هه ر له گه  ئه، و شارانه  به یشتووه گه درت هشتا نه  ده  ئوه  به بجه ه  هه ی له یه مانگانه
ی  زمه ترین دوه وره  برستی گه وه سه توو و بنه  داره وا له  ئه،ك بكوژت ی آیمیاوی خه پاشماوه

  .  رگه مه
 بۆ خۆتان   آه،یات  نه نگتان لوه  ده م ئۆردوگایانه كی ئه  خه ر به رامبه  به ر ئوه گه زانن ئه ده
  . !ن  بكه بجه ه  داوای زیاتر بۆ هه، شتان نییه وه مافی ئه. تدارین سه ده
ندی  ی ناوه وه سه  قایمقامی بنه ك آرا به عسییه  به  آۆنه، ناخۆشتر ئازیزانم مانه موو ئه  هه  له
  شاره و مسته آك بوو له  باوآی یه،)  تووه ی داره ری ناحییه به ڕوه م به  به،دوایی الدرا (نفال ئه

 فی  رزه ۆی به و هه  ئه ی آه لیاتانه مه و عه  له، قوربانیان ڕزترن له  ئستا زۆر به ی آه رانه تكۆشه
  .   چ سزادانكه مه  ئه،  چ ئازاركه مه  ئه،ژن  ده و ئۆردوگایانه  قوربانی ئستا له سانك بوونه  آه،بوو
مان  وه  مافی ئه،ین آان خۆمان دادگایی بكه لدار و دزهعسیی و فای توانیین جاش و به  نه ڕزان ئمه به

  .  بجه ه  هه ین له  بكه سی دیكه  داوای دادگایی آه نییه
لی آیمیاوی   چۆن داوای دادگایی عه، وه مانه رله  په رینه  جاش به وه ستی خۆمانه  ده ر به گه  ئه ئمه
  . ؟؟؟ بجه ه  هه ین له بكه
ر سویسرا وا  گه  مه، یه رانه روه  دادپه نده وه ی ئه رنامه ی ینك به  ناوچه ی له پارت،  آۆنه م فلیمه ئه

  ی ئاو نییه آه كه  دوآان خه ینك یش له. دات ك ده رخواردی خه ی خۆشی زوخاو ده ناوچه  له،بت
ی  ئازاد،آات تانی خون ده ك خه الر خه  آه له. آشت ولر ڕاده چی زێ بۆ هه  آه، وه بخۆنه

  . خوازت سیاسیش بۆ دهۆك ده
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