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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ...  و كرمصية؟؟؟  و كرمصية؟؟؟ لَلَبذصرم كة هةمووي تابذصرم كة هةمووي تالَلَضي هةضي هة
  

آانی  نھنیه ی به په،بت ری خراتر ئه گه و تازه ره نگاونان به  ههو چت  و پش ئه ره تی به  رۆژ مرۆڤایه رۆژ به
ی خۆیان  وه مانهآان بۆ بده  دیكتاتۆره آه  وه درته ده آان هه  تاوانهر سه  له رده برت و په سروشت ئه

آان  واه چاوتروآاندنكدا هه دات و له گرێ ئه  وه آه  یه  ئاسمان و ڕسمان بهآان زانیاریه،آرد یان ده سته رجه به
  .. تآا وی ئه ری گۆی زه وسه رو ئه مسه ئه

و  ره ، به دایه هردون گه م آانی ئه  دورونزیكه ستره وبچوآی ئه وره ی گهسۆراغ آش و له  ده و ئاسمان هه هر مرۆڤ به
آانی دنیا  شخوراوه  به ته ڕۆژ میلله بهڕۆژ .. آا وی ئه ر زه ی ڕاپچی سه چت و سامانی شارراوه وی دائه ناخی زه

  گانهآانی ب گرانه چاره بۆزه ن و ڕازی نابن زرته آه خۆیان ده نوسی و داوای نوسینی چاره وه نه آه زترده نگیان به ده
باتكی  خه مترنین   آه مدنیایه آانی ئه رۆڤهم وتندا له پیشچون و پشكه لهش  ئمه.. ریانبنرآا و سه سته ده ر سه

لالآانی مرۆڤ  قه وڵ و ته شداری هه به  وه ییه ئاسوده به آهژیانك  خۆیی و  ربه سه یشتن به  بۆگهیه ههدرژمان دوورو
ریان   نونه ت آه وه دهزۆر   له مترنین  آه وه ڕوی زانیاریشه لهری دنیا،  رتاسه  ژیان و ئاشتی سه وه آه یه  بۆ بهین بكه 

   ئای ووتهشانی یان شان به و ئاآه  تیان پارزراوه سایه  هو آ یه آاندا هه آگرتوه یه وه ته گای نه باره له
  .  وه آته شه آانی دنیا ئه وتوه پشكه

هاشمان  آی وه یه ڕوه و بودجه ین به به  ب فۆڕم و پۆگرام ئهت وه  دوو ده ساڵ زیارتره) 13 ( وه ش بۆ ئه گه به
ر دڵ   گرتكی سه  آهب ت نه سه نھا چینی ده و ته وه  بكاته ڵ پۆشته آانی آۆمه واوی چین و توژه ته  آه بووه نه

  .. . بوون
ستی  ده یت به ونایه وئازادی آراوی زانیاری  شه لهآات  ش ئه ی مرۆڤی آورد ببه لیسمه تهو ب چی بت ئه ی ئه ئه

  دا تی بگانه سه دهژر هزو لهو  داهناوه ی  چ ب آورایی ئمه دوهو جا ب ئه ئه.. ری خۆی بخورن خۆی سه
 آورد گربدات  ك وه   ئمه ش نییه و هاوبه نه الیهدوورجك چشتكی  مه به ینبین یی خۆمان نا وره ب گه نه
و  وه  ناومانه تی هاتۆته وه و له دینی آورد نییه ش وه بت ئه  ئیسالم نه وه و داگیرآارانه هتی بگان سه ده به
  .. آرین نفال ئه شیا ئه ژر ئای ڕه لهو  ستوین ردوو چاوی به هه مدنیاش  لهوآات  دهودنیامان ل ی ئه شه ڕه هه
  ) بخۆمان ر سه  لهیتاڵ و آرم )بژرین ناب شتك ههر ودوا گه مه له بۆنش بزانی وه ب ئه ده

  .. . !!!!ین و هنجی پبده
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